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يهاتِ جِ بِ التَّوْ ن صاحِ ةٌ عَ َ تَرصَ ةٌ خمُ بذَ نُ
يظ فِ د بن ساملِ بن حَ َـمَّ ر بن حمُ مَ بِيبُ عُ احلَ

ينِي .   يّ احلُسَ لَوِ يظ العَ فِ د بن ساملِ بن حَ َمَّ رُ بن حمُ مَ ة عُ مَ اعِي اإلِسالمِي العَالّ وَ الدّ هُ
م  َرَّ هرِ حمُ ن شَ ابِع مِ نِيَّة - يَوم االثنَنيِ الرّ يَّة اليَمَ ورِ وتَ - اجلُمهُ مَ رضَ يم بِحَ ينَةِ تَرِ دِ لِدَ بِمَ وُ
رآنَ  ظَ القُ فِ حَ ا ، وَ أَ هبِ نَشَ هرِ مايو لعام ١٩٦٣م - وَ ن شَ لِعامِ ١٣٨٣هـ - املوافِق ٢٧ مِ
واألَخالقِ  يامنِ  واإلِ لمِ  العِ بِيئَةِ  يفِ  هِ  والِدِ أَحضانِ  يفِ  صاحلَةً  ربِيَةً  تَ بَّى  رَ تَ وَ  ، ظِيمَ  العَ

ةِ . لَ الفاضِ
ن  مِ وَ وتَ  مَ رضَ حَ لَامءِ  عُ ن  مِ م  هُ كَ أَدرَ مَن  ي  أَيدِ ىلَ  عَ ةِ  رَ املطَهَّ ةِ  يعَ ِ الرشَّ لُومَ  عُ ذَ  أَخَ

يم . فتِي تَرِ هُ مُ م والِدَ لِّهِ أَجَ
ةِ  لَ واصَ عَ مُ مرِ مَ ن العُ رشَ مِ ةَ عَ سَ هوَ يفِ اخلامِ ةِ إِىل اهللا وَ عوَ لَ يفِ الدَّ مِ عَ يسَ وَ أَ التَّدرِ ابتَدَ

ي . لُّمِ واألَخذِ والتَّلَقِّ التَّعَ
ينَةِ  دِ لَ إِىل مَ قتِ انتَقَ لِكَ الوَ يُوعِي يفِ ذَ ّ الشُّ ويلِ مُ بَبِ احلُكمِ الشُّ ضعُ بِسَ مَّ ملا اشتَدَّ الوَ ثُ
مرب ١٩٨١م .  هرَ دِيسَ ر عام ١٤٠٢هـ - املوافِق شَ فَ هرِ صَ نِ يفِ أَوائِلِ شَ البَيضاء بِاليَمَ
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يَّةِ ،  لمِ عِ العِ وسِ واملجامِ رُ قدِ الدُّ ىلَ عَ يصاً عَ رِ كانَ حَ ارِ بِالبَيضاءِ . وَ باطِ اهلَدّ أَقامَ يفِ رِ وَ
تَعِز . ة وَ يدَ ناطِقِ البَيضاءِ واحلُدَ تَلَفِ مَ ةِ إِىل اهللا يفِ خمُ عوَ وجِ لِلدَّ ثِريُ اخلُرُ كَ

هر  شَ املوافِق  ١٤٠٢هـ -  عام   ب  جَ رَ هرِ  شَ ن  مِ بِدءا  نيِ  يفَ ِ الرشَّ نيِ  مَ احلَرَ ىلَ  عَ دَ  دَّ رَ تَ
لَامئِها . ن عُ ذَ عَ أَخَ يلَ ١٩٨٢م - وَ إِبرِ

وتَ  مَ رضَ ةِ حَ حافَظَ حرِ بِمُ ينَةِ الشِّ دِ لَ إِىلَ مَ يفِ عامِ ١٤١٣هـ - املوافِق ١٩٩٢م - انتَقَ
ة  دَّ بلَها مُ أَقامَ قَ يَّةِ ، وَ راساتِ اإلِسالمِ حرِ لِلدِّ باطِ الشِّ وسِ يفِ رِ رُ ةِ الدُّ لَ إِقامَ يثُ واصَ حَ

امن . نَةِ عُ لطَ يبا يفِ سَ نِصف تَقرِ نَة وَ سَ
بِ  الطُّالّ أَعدادَ  واستَقبَلَ  فِيها  املقام  بِهِ  رَّ  استَقَ يثُ  حَ يم  تَرِ ينَةِ  دِ مَ إِىلَ  نها  مِ لَ  انتَقَ ثُم 
راساتِ  لِلدِّ املصطَفَى  دارِ  يسَ  تَأسِ أَ  وابتَدَ العامل.  ن  مِ ة  تَلِفَ خمُ أَنحاء  ن  مِ يهِ  لَ عَ نيَ  القادِمِ

د : قاصِ ةِ مَ ىلَ ثَالثَ يَّةِ [عام ١٤١٤هـ - املوافِق ١٩٩٤م] عَ اإلِسالمِ
م . * هِ ن أَهلِها بِأَسانِيدِ ي عَ ا بِالتَّلَقِّ لَ هبِ ما اتَّصَ ةِ وَ يعَ ِ لُومِ الرشَّ أَخذِ عُ
* . يبِ األَخالقِ ذِ هتَ تَزكِيَةِ النَّفسِ وَ
* . لّ جَ زَّ وَ ةِ إِىل اهللا عَ عوَ لمِ النافِعِ والدَّ نَرشِ العِ

قطارِ  تَلَفِ األَ يّ إِىلَ خمُ عِ لمِ الرشَّ نَرشِ العِ ةِ إِىلَ اهللا وَ عوَ حالتِ يفِ الدَّ يدُ مِن الرِّ دِ لَه العَ
بُروناي  ةَ وَ ورَ نغافُ سِ مالِيزيا وَ ونِيسيا وَ ستان واندُ باكِ ودان واهلِندِ وَ مِرصَ والسُّ امِ وَ كالشّ
ثِريٍ  لَ بِأَسانِيدَ كَ يبِ واتَّصَ رَ لِيجِ العَ لِ اخلَ وَ دُ ر وَ مُ ر القُ زُ جُ تَنزانِيا وَ ينيا وَ كِ ِيالنكا ، وَ ريِ سِ وَ

ةِ .  يَّ َـراتِ اإلِسالمِ دٍ مِن املؤمتَ دَ ورِ عِ ضُ كَ يفِ حُ ام شارَ قطارِ . كَ امءِ يفِ تِلكَ األَ لَ مِن العُ
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لَّفاتُه : ؤَ مُ
مِ األَخالقِ .. ١ كارِ قِ بِبَيانِ مَ ضا اخلَالّ إِسعافُ طالِبِي رِ
بِ .. ٢ يهاتُ الطُّـالّ تَوجِ
يّ . . ٣ لَوِ نَدِ العَ ةِ السَّ نظُومَ حُ مَ رشَ
نا .. ٤ قُ لُ خُ
٥ .. ةِ لُغاتٍ دَّ مَ بِعِ قَد تُرجِ فَة ، وَ َّ ةُ املرشَ ريَ خِ الذَّ
يّ يفِ األَذكارِ . . ٦ بَوِ دِ النـَّ ةُ املدَ الصَ خُ
افِع .. ٧ ولِدِ النَّبِيِّ الشّ كرِ مَ ع بِذِ مِ ياءُ الالّ الضِّ
ور .. ٨ ةِ بَدرِ البُدُ ريَ ور يفِ ذِكرِ سِ ابُ الطَّهُ الرشَّ
يَّة .. ٩ يَّة يفِ اخلُطَبِ اجلُمعِ يهاتُ النَّبَوِ التَّوجِ
يم .. ١٠ قِ فاءِ السَّ ن شِ املختارُ مِ
ةُ اخلَطِيبِ . . ١١ ثَقافَ
محن .. ١٢ بِيبِ الرَّ المِ حَ ن كَ يامنِ مِ نُورُ اإلِ
تَ الطَّبع . . ١٣ ابِ املنَن» حتَ هّ اتِ وَ محَ ن رَ عرٍ «فائِضاتُ املنّ مِ دِيوانُ شِ
بِيبِ اهللا .. ١٤ يقِ حَ عاةِ يفِ طَرِ عاملِ الدُّ ةُ مَ لَ لسِ سِ
يَّة . . ١٥ دِ مَّ ةِ املحَ عوَ وفِ الدَّ فُ لِنيَ يفِ صُ يَّةُ .. لِلعامِ صِ الوَ
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ة مَ دِّ مقَ

النِ  ن األَكمَ المُ األَتـامّ الةُ والسَّ ه البَيان ، والصَّ لَّمَ لَقَ اإلنسان ، عَ ي خَ احلَمدُ هللا الَّذِ
أَصحابِهِ  ىل آلِه وَ عَ دنان ، وَ ن عَ دٍ املصطَفَى مِ نا حمـمَّ يِّدِ رآنَ سَ لَيه القُ لَ اهللاُ عَ ىل مَن أَنزَ عَ

ـنان .  بِيلَ اجلِ ةِ االهتِداء ملن رامَ سَ أَئِمَّ  وَ ومِ اهلدَ نُجُ
ة  احَ السّ تْه  دَ هِ شَ ملا  بِاملتناقِضات  لِيئَةٍ  مَ ـيبَةٍ  صِ عَ اتٍ  فَرتَ يفِ  عِشتُ  د  فلَقَ بَعدُ  وَ
ي  الَّذِ لِ  شَ والفَ عفِ  الضَّ أَسبابِ  أَهمِّ  ن  مِ كانَت  نِزاعاتٍ  وَ ساماتٍ  انقِ ن  مِ يَّةُ  اإلِسالمِ

 '  &  %  $)  : لّ جَ وَ ـزَّ  عَ اهللا  ولِ  لِقَ صداقاً  مِ اإلِسالمِ  ةَ  أُمَّ أَصابَ 
ين  ذِ ــةِ الَّ ه األُمَّ ذِ بابِ هَ ن شَ ريٍ مِ ثـِ أنِ كَ شَ لَة كَ هِ املرحَ ذِ أينِ يفِ هَ ))   [األنفال:٤٦]، فَشَ

ـؤملِة. هِ األَحداثَ الـمُ ذِ وا هَ عارصَ
ذا التَّـناقُضِ ،  لِ هَ حَ ن وَ ي مِ ذُ بِيَدِ أخُ ن يَ مَّ ثُ عَ ة أَبحَ يَرسَ منَةً وَ تُ يَ ينَها أَلتَفِ نتُ حِ كُ
تِهِ ؛  هِ يفِ دَعوَ إِخالصِ هِ وَ جِ هنَ هِ وَ لمِ أَثِقُ يفِ عِ دقِهِ وَ ئِنُّ إِىل صِ دُ مَن أَطمَ ـيلِّ أَجِ عَ أَسعَى لَ
يلَّ إِذا  يبَ عَ ـثرِ ال تَ م»، وَ كُ ونَ دِينـَ ذُ ن تَأخُ مَّ وا عَ ذا العِلمَ دِينٌ ، فانظُـرُ د قِيل: «إِنَّ هَ فَقَ

يَّةُ دِين. ا قَضِ رِ ؛ ألَهنَّ لِكَ  النَّظَ دُ ذَ طالَ أَمَ
هِ أَمرُ  نتُ أَجلَأُ فِيها إِىل مَن بِيَدِ واتٍ كُ نـَ ةُ البَحثِ تِلكَ سَ حلَ قَتْ رِ تَغرَ د اسْ م .. فَقَ نَعَ

نِي.  ـمَّ أَغَ نِي وَ ـمَّ ا أَهَ ي ممِ ذَ بِيَدِ أخُ هُ أَن يَ يت أَسأَلُ ريَ حَ
أَلتُ  سَ ما  يقِ  بِتَحقِ فَضلِهِ  حضِ  بِمَ يلَّ  عَ اهللاُ  جادَ  ها  بَعدَ وَ نُونَ  السُّ ه  ذِ هَ تْ  ضَ انقَ
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يظ  فِ د بنِ سامل بنِ حَ ر بنِ حممَّ مَ يهِ احلَـبِيبِ عُ قِ مةِ الفَ الّ يبِّ والعَ يَـةِ املرَ اعِ نِي بِالدّ عَ مَ فَجَ
يم  ينَةِ تَرِ دِ لَامءِ مَ ن عُ دِ مِ نِّيِّ املعتَـقَ بِ .. سُ يِّ املذهَ رةِ .. شافِعِ ةِ املطَـهَّ وحَ اللةِ الدَّ ن سُ مِ
يداً يفِ  عِ كِهِ ، بَ درَ يقاً يفِ مُ مِ هِ ، عَ يّاً يفِ طَرحِ هِ ، واقِعِ قَد كان عاملَـيّاً يفِ فِكرِ الئِها ، وَ فُضَ وَ
ىل ما  تِي .. فاحلَمدُ هللا عَ ىل ضالَّ ينَها عَ ثرتُ حِ عَ دتُ فِيهِ بُغـيَتِي وَ جَ ور، فَـوَ تِهِ لِألُمُ نَظرَ

ن فَضلِهِ .  يدَ مِ هُ املزِ أَسأَلُ أَعطَى وَ
تنِي  َعَ َّن مجَ ةٌ ممِ كَ بارَ ةٌ مُ لَّ عِي ثُ مَ تِهِ وَ كمَ ريُ بِحِ أَستَـنـِ هِ وَ لمِ ن عِ يهِ أَهنلُ مِ دَ لَستُ بَنيَ يَ فَجَ

الهُ . يـنِهِ تَعاىلَ يفِ عُ ةِ يفِ اهللا واهلَمِّ بِدِ وَّ ةُ األُخُ م رابِطَ اهُ إِيّ وَ
ةِ ،  لَ امِ ةِ الشّ عَ لامتِهِ اجلامِ كَ كةِ وَ هِ املبارَ ن أَنفاسِ راً مِ رَ فَحاتِ دُ هِ الصَّ ذِ تُ يفِ هَ َعْ قَد مجَ وَ
عاملِ االنطِالقِ  مَ تَزكِيةِ النَّفسِ ، وَ اتِ ، وَ سِ بِناءِ الذّ ن أُسُ يثَ فِيها عَ دَ احلَدِ تِي استَطرَ والَّ
م  يطِهِ وصاً يفِ حمُ صُ عاةِ خُ لِ بَنيَ الدُّ دَ يفِ التَّعامُ قَواعِ ةِ ، وَ يَّ دِ مَّ عوةِ املحَ هِ الدَّ ذِ لِعامليَّةِ هَ

ينَ . رِ نا إِىل اآلخَ تُ يهِ نَظرَ لَ ونَ عَ ما يُفـرتَضُ أَن تَكُ وماً ، وَ مُ نيَ عُ لِمِ يّ واملسْ وِ عْ الدَّ
ن األَحيانِ  ثِريٍ مِ فَى يفِ كَ تِي ختَ وسِ ، والَّ فُ ن آفاتِ النـُّ قائِقَ مِ لِكَ فِيها دَ ذَ حَ كَ أَوضَ وَ
ةِ  هِ األُمَّ ةِ هلَذِ ماتِ النَّهضَ وِّ قَ ن مُ ثَ عَ دَّ حتَ نيَ ، وَ ن املسلِمِ ةِ مِ ن العامَّ ةِ فَضالً عَ ىل اخلاصَّ عَ
الفٍ  ـبْذِ كلِّ خِ نَ لِ وَ مْ ـمِّ الشَّ لَ ةِ وَ لِمَ عِ الكَ مجَ بِ وَ ةِ التَّـقارُ ورَ ُ ا إِىلَ رضَ الهلِ ن خِ دَعا مِ وَ

ها. هامِّ أَداءِ مَ ا وَ باهتِ يام بِواجِ ن القِ ها عَ قعِدُ يُ ا وَ هتِ حدَ  وُ ـرَ قُ عُ ـزِّ مَ يُ
لِ  مَ والعَ ةِ  عوَ الدَّ سارُ  مَ ا  هبِ حُ  حَّ يُصَ ةً  مَّ هِ مُ نبِيهاتٍ  تَ وَ يهاتٍ  تَوجِ نَتْ  مَّ تَضَ ام  كَ

ن آفاتٍ . لِقَ بِهِ مِ عَ وائِبِ وَ ن شَ قَ بِه مِ ا التَصَ ذا العَرصِ ممِ ي يفِ هَ اإلِسالمِ
رَّ األَمانِ  ا بَ ونَ هبِ بلُغُ ةِ يَ يَّ مَ أَمانٍ لِلبَرشَ امّ كِر صَ ّا ذُ تهُ ممِ نـَ مَّ إِينِّ ألَراها بِام تَضَ وَ
هفٌ  كَ ي  هِ بَل   ، نـيانٍ  بُ أَعىلَ  وَ ى  أَسمَ األَثِيلِ  نا  ملجدِ ا  الهلِ خِ ن  مِ ونَ  يدُ يَشِ وَ
تِنا  عادَ سَ بِيلِ  سَ وَ نا  زِّ عِ أَساسِ  وَ تِنا  ألَصالَ رِ  التَّنكُّ لِ  راحِ مَ ن  مِ ةِ  لَ املرحَ هِ  ذِ هَ يفِ 
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نا  أَمرِ ن  مِ نا  لَ يِّئَ  هيُ وَ محتِه  رَ ن  مِ نا  بُّ رَ نا  لَ  َ لِيَنـرشُ يهِ  إِلَ ي  نَأوِ ـتِنا  يَّ ريِ خَ ماتِ  وِّ قَ مُ وَ
 .  دَ مْ هُ داهُ م اهللا إِىلَ هُ هُ يدَ يَزِ ِم فَ هبِّ نُوا بِرَ لِكَ فِتيَةً آمَ ونَ بِذَ نَكُ داً ، فَ شَ رَ

أَو  اتٍ  وعَ مُ جمَ أَو  ادٍ  أَفرَ مَع  انَت  كَ اتِ  اجلَلْسَ هِ  ذِ هَ بَعضَ  أَنَّ  ةِ  ظَ حَ الَ مُ عَ  مَ
يدِ  رِ لِلمُ يه  التَّوجِ ةِ  يَاغَ بِصِ ا  هَ بَعضُ اءَ  جَ لِكَ  لِذَ وَ  .. يَّنِنيَ  عَ مُ ألُنَاسٍ  ائِلَ  سَ رَ
ا  كتُهَ رَ ةِ تَ جَ ارِ اظِ الدَّ ا بَعض األَلفَ ذَ كَ ةِ .. وَ امَّ ةِ العَ يَاغَ ا بِالصِّ هَ بَعضُ الطَّالِبِ ، وَ وَ

ا لِلتَّوثِيق . هَ عنَى بَعضِ ىل مَ َا مَع تَعلِيقٍ عَ اهلِ ىلَ حَ عَ
وعِ  ذا املجمُ مَ يفِ إِخراج هَ كرِ لِكلِّ مَن ساهَ ه بِالشُّ جَّ نِي إِال أَنْ أَتَوَ عُ تاماً .. ال يَسِ خِ وَ
بنَ  د  مَّ حمُ يةَ  اعِ الدّ لَ  الفاضِ يِّدَ  السَّ م  نهُ مِ كرِ  بِالذِّ صُّ  أَخُ وَ ةِ  كَ املبارَ األَنفاسِ  هِ  ذِ هَ ن  مِ

عاه. رَ ظَه اهللا وَ فِ قاف حَ محنِ السَّ الرَّ بدِ عَ
ضاه ،  هِ أَنالُ بِهِ رِ ندِ ن عِ ـبُولٍ مِ لَ بِقَ مَ ذا العَ فَ هَ تحِ تَعاىل أَن يُ هُ وَ بحانَ أَسأَلُ اهللاَ سُ
قبِلٍ  لُّ صادِقٍ مُ دَ فِيهِ كُ أَن جيَ نيُ مَن تَراه ، وَ ـرُّ بِه عَ قَ يمِ تَ رِ هِ الكَ هُ خالِصاً لِوجهِ لَ عَ أَنْ جيَ وَ
ةً  رَّ ستَمِ الةً مُ حبِهِ صَ صَ ىل آلِهِ وَ عَ د وَ نا حممَّ يِّدِ ىل سَ لَّم عَ سَ ىلَّ اهللا وَ صَ بتَغاه ، وَ ىل اهللا مُ عَ

ومِ نَلقاه .  ةً إِىل يَ دائِمَ

ن مَوت ـ اليَمَ رضَ يم ـ حَ ينَةِ تَرِ دِ ـتَـبَهُ بِمَ كَ
ون يلِ بن عبَـيدُ فَهمِي بن عَ

١٤٢٨/٥/٢٣هـ
٢٠٠٧/٦/٩م





الباب األول





( ١٥ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ةً  سالَ َلَ رِ هِ .. محَ عِ ن مجَ ي مِ المُ الَّذِ الةُ والسَّ ليهِ الصَّ عُ عَ بِيُّنا اجلامِ   جاءَ نَ
م  وهلِ قُ عُ خمتَلَفِ  ىلَ  عَ  ، ةِ  يامَ القِ ومِ  يَ إِىل  نسِ  واإلِ نِّ  اجلِ ن  مِ نيَ  لَّفِ املكَ ِيعَ  مجَ بَتْ  استَوعَ

ين . ومِ الدِّ م إِىل يَ هِ تَقلُّبِ أَطوارِ هم وَ أَعصارِ نَتِهم وَ أَزمِ هم وَ أَفكارِ وَ
ةِ  يَّ ةِ املَروِ يحَ حِ قالَ يفِ أَقوالِهِ الصَّ ةِ ، وَ يَّ هِ املزِ ذِ بُ هَ يَّةِ صاحِ وصِ هِ اخلُصُ َذِ حَ هبِ َّ د رصَ قَ لَ وَ
قالَ يفِ اللَّفظِ  »(١) ، وَ ةً عِـثْتُ إِىل النّاسِ كافَّ بُ ةً ، وَ هِ خاصَّ مِ ـوْ بْعَثُ إِىل قَ ولُ يُ سُ كانَ الرَّ «وَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ »(٢) صَ ةً لْقِ كافَّ ثْتُ إِىل اخلَ عِ بُ رِ «وَ اآلخَ
فِ  ُّ كَ يفِ التَّرشَ ِ تَّى يَشرتَ لَ ، حَ مَّ َ ةِ ما حتَ وَّ قُ كانتِهِ وَ يبَـةٌ إِىل اتِّساعِ مَ جِ ةٌ عَ لِكَ إِشارَ يفِ ذَ وَ
ريِ املخاطَبِنيَ كاحلَيَواناتِ  غَ نيَ وَ لَّفِ ريِ املكَ ن املخلُوقاتِ غَ سالتِه أَصنافٌ مِ يامنِ  بِرِ بِاإلِ
كَ  بارَ لَّمَ وَ سَ ىل اهللا وَ يّات صَ ةِ خلَريِ الربَ سالَ تْ بِالرِّ دَ هِ د شَ قَ لَ والنَّباتاتِ واجلَامداتِ ، وَ
 ستَو قِ إِىل مُ ولُ اخلالـِ سُ هادةِ بِأنَّه رَ يقِ والشَّ دَ التَّصدِ رَّ تْ جمُ زَ ىلَ آلِه ، بَلْ جاوَ عَ يهِ وَ لَ عَ
نْ  كُ ذعِ ملَ يَ نيَ اجلِ نـِ بُ أَنَّ  حَ جَ يفِ لِقائِه ، والعَ نه وَ ربِ مِ غبَةِ يفِ القُ عنَى الرَّ مَ وقِ وَ الشَّ
دْ  بعُ يَ ملَ  ي  الَّذِ يفِ  ِ الرشَّ دِ  اجلَسَ ةِ  سَ المَ مُ فِراقِ  ىلَ  عَ إِنَّام  بَلْ   ، يدٍ  عِ بَ حٍ  تَزِ نـْ مُ كانٍ   مَ ن  مِ
  ـرَ يَ يفَ ، وَ ِ هُ الرشَّ وتَ عُ صَ ِ يَسمَ نربَ ىلَ املـِ نهُ عَ يبٌ مِ رِ هوَ قَ ة ، وَ ودَ عدُ عاً مَ نه إِال أَذرُ عَ
ورٍ أَدَّ بِهِ إِىل أَنْ  عُ ن شُ ذعُ مِ ذا اجلِ لَ هَ لِكَ ما محَ عَ ذَ لَكِن مَ ظِيمَ املنِيفَ ، وَ هُ العَ صَ خْ شَ
قَّ فَال  نشَ تَّى يَكادَ أَنْ يَ ِنَّ حَ حيَ جَّ وَ أَنْ يَضِ ، وَ وداتٍ عدُ عاً مَ لَو أَذرُ نهُ وَ دَ عَ بعُ طِيقَ أَنْ يَ ال يَ
ةُ  حابَ بِّهُ الصَّ شَ يُ لَّم ، وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ محنِ صَ بِيبُ الرَّ هِ حَ درِ ه إِىل صَ مَّ تَّى يَضُ تَ حَ يَسكُ
 ، هُ  بُكاؤُ طعَ  نقَ يَ تى  حَ يئاً  فَشَ يئاً  شَ يَسكتَ  فَ ها  درِ صَ إِىل  ها  دَ لَ وَ مُّ  تَضُ بِاألمِّ  هُ  وتَ سكُ

سلِم . مُ يّ وَ واهُ  البُخارِ (١) رَ
ة . يرَ رَ ن أَيبِ هُ ي عَ ذِ مِ سلِم والرتِّ واهُ  مُ (٢) رَ

يف عامليّة رسالة 
احلبيب صىلّ 
اهللا عليه وسلّم



( ١٦ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

 ، بَبِهِ  بِسَ قَّ  نشَ يَ أنْ  كادَ  ي  الَّذِ لِيالً  قَ لِيالً  قَ أَنينُه  نُ  يَسكُ يفَ  كَ ذعَ  اجلِ ظوا  الحَ لِكَ  ذَ فَكَ
تَ . كَ سَ نَ وَ كَ سَ ذعُ وَ أَ اجلِ دَ تَّى هَ حَ

  (١)« ةِ يامَ ومِ القِ ِنُّ إِىل يَ يَ حيَ هُ إِيلَّ لَبَقِ مَّ ـذا املـقامِ «لَو ملَ أَضُ ـن هَ قالَ عَ نِ وَ دُّ احلَسَ ثَ جَ دَّ حتَ
بحانَ   دٍ ، فَسُ نا حممَّ يِّدِ درِ سَ مِّ صَ ذعِ إالّ بِضَ ةُ اجلِ نَتْ لَوعَ كَ لَّم ، فَام سَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ
نَتْ  كَ ما سَ أَرادَتْ اللِّقاء وَ يهِ  ، وَ نَّتْ إِلَ وع حَ تَّى اجلُذُ بَّتْه ، حَ تَّى اجلَامدات أَحَ اهللا ! حَ
تَعالَت  اللُه وَ لَّ جَ هِ جَ بِّ ندَ رَ ه عِ قامَ يفِ ، فَام أَعظَمَ مَ ِ هِ الرشَّ رِ دْ ها إِىل صَ مَّ إِال بَعدَ أَنْ ضَ
لَيسَ  أَنَّه  تْ  لِمَ عَ ا  ألَهنَّ ؛  اهللا  ها  لَقَ خَ الَّتي  اجلَامداتِ  إِىلَ  بَتْ  َّ تَرسَ بَّـةُ  املَحَ هِ  ذِ هَ  ، تُه  ظَمَ عَ

ُداه .  هبِ مَن وااله واهتَدَ لَّم وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ نه صَ ىلَ اهللا مِ مُ عَ أَكرَ

نِسبَةٌ  لبِيَّةٌ ، وَ سالةُ نِسبَةٌ قَ ا الرِّ تِي جاءَت هبِ نِ الَّ حـمَ بِيبِ الرَّ  النِّسبَـةُ إِىل حَ
يَّة . دِ مَّ ةِ املُحَ ةِ يفِ احلَرضَ ثِّلَ ةِ املتَمَ يَّ اموِ ةِ السَّ سالَ هِ الرِّ ذِ ةِ هلِ ةِ االستِجابَ يَّةٌ ، معَ أَهلِ دائِرَ وحِ رُ

امءِ ، يُعيلِ هلم  بِّ األَرضِ والسَّ بَني رَ م وَ ينَهُ ةِ .. نِسبَةً بَ هِ االستِجابَ ذِ كانَتْ نِسبَةُ هَ وَ
ن  نِنيَ مِ نٍ منَ املؤمِ ؤمِ لِّ مُ عَ كُ يَ مَ هِ النِّسبَةُ هِ ذِ هَ ماً ، وَ رَ كَ ناك فَضالً وَ هُ نا وَ أنَ هُ ا الشَّ هبِ
يفِ  ينَ  املُنْطَوِ نِسبَةَ  بِ  النِّسَ فُ  أَرشَ فَكانَ   ، تْ  تَلَفَ واخْ تْ  يَّزَ متَ  ، امءِ  والسَّ األَرضِ  أَهلِ 
م  تِه ، فَكانَ  هلَ وصِ أُمَّ صُ ن خُ لَّم مِ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ د صَ مَّ نا حمُ يِّدِ ةِ سَ دائِرَ
اخلَالئِقِ  أَنواعِ  منْ  مْ  بلَهُ قَ ن  مَّ عَ يُّـزٌ  متَ وَ  ، ةِ  ابِقَ السّ مِ  األُمَ ن  عَ ـيُّـزٌ  متَ يَّةِ  وصِ اخلُصُ هِ  ذِ هبِ
 َ عرشَ مَ أَنَّنا  ريَ  غَ  ، يدِ  املَجِ بِاملَلِكِ  يامنِ   اإلِ نِسبَةُ  وَ  ، يدِ  التَّوحِ نِسبَـةُ  هم  عَ مَ كانَت  ينَ  ذِ الَّ
حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النُّبوةِ  مِ  اتَ خلِ نا  انتِامؤُ يثُ  حَ ن  مِ ةٌ  وَّ قُ لِنِسبَتِنا  كانَ  ةِ  األُمَّ

يَّة . وصِ ه اخلُصُ ذِ هَ ة وَ ه املِيزَ ذِ ىلَ هَ لَّم ، فاحلَمدُ هللاِ عَ سَ وَ

د .  واهُ أَمحَ » رَ ةِ يامَ مِ الْقِ وْ نَّ إِىل يَ نه حلََ لَّم : «لَو ملَ أحتَـضِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ (١) قالَ صَ

فيام يتعلّق 
بمعاين 

خصوصيّة 
النّسبة إىل رسالة 

احلبيب 
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ٔ
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لَقةً  لَها اهللاُ حَ عَ لِ ، جَ السِ ن تِلك السَّ لةٌ مِ لسِ ي سِ ذه إِنَّام هِ نا هَ  إِنّ  جمالِسَ
 ، ا تِلكَ املجالِسَ هنُ عدِ قائِقُ ما يفِ املجلِسِ إِنَّام كان  مَ ومِ ، وحَ ةً بأُولئِكَ القَ ربُوطَ مةً مَ كَ حمُ
كانُوا  يثُام  حَ أَحبابِهِ  بَنيَ  هِ  وحِ بِرُ اجلالِسُ  هوَ  وَ  ، م  هِ رِ أَظهُ بَنيَ  اجلالِسُ  م  ذلِكُ ا  هنُ عدِ ومَ
ال  نها ، وَ مَ مِ ال أَكرَ نها ، وَ عَ مِ تِ األَكوانُ  أَوسَ دَ هِ تِي ما شَ وحُ الَّ ي الرُّ هِ أَينَام كانُوا ، وَ وَ

ىلَ آلِه. عَ لَيه وَ لَّم عَ سَ ىلَّ اهللا وَ دٍ املختارِ صَ وحُ حممَّ نها ، رُ كَ مِ ال أَبرَ نها ، وَ رَ مِ أَظهَ
ا يفِ  ُ هبِ رضُ سِ أَو حيَ م يفِ بَيتِ املَقدِ هُ ا أَحدُ رضُ هبِ رأَ اهللاُ أَرواحاً لِألَنبِياءِ حيَ إِنْ بَ
أَيب  بنِ  رَ  عفَ جَ كَ األَنبِياءِ  ريِ  غَ ن  مِ تِهِ  خلاصَّ أَرواحاً  اهللاُ  رأَ  بَ أَو   ، ىلَ  العُ امواتِ  السَّ
اهللا  ىلَّ  صَ احلَبِيبِ  ىلَ  عَ تُسلِّمَ  فَ ةِ  رَ املنَوَّ ينَةِ  املدِ إِىل  نِ  األُردُ ن  مِ تَطِريَ  تى  حَ طالِبٍ 
دٍ  حممَّ وحُ  فَرُ  ، البَرصَِ  ملَحِ  ثْلِ  مِ يفِ  عَ  تَرجِ وَ ختُاطِبَهُ  وَ لَّم(١)  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ
وحُ  طابِ ، فَهوَ رُ لِ واخلِ ىلَ التَنَقُّ ةً عَ أَعظَمُ قُدرَ عُ ، وَ أَوسَ عُ وَ أَرسَ لِكَ وَ ن ذَ أَكربُ مِ
لِّمُ  سَ إِنَّ اهللا يُ لَواتِ والتَّسلِيامتِ ، وَ امواتِ بِالصَّ ن أَهلِ األَرضِ والسَّ بَةِ مِ املخاطَ
مَ  أَكرَ وَ  ، يهِ  إِلَ اخلَلقِ  بَ  أَقرَ هُ  لَ عَ جَ وَ هُ  مَ أَكرَ ي  الَّذِ ئهِ  بارِ المَ  سَ ه  وحُ رُ ى  تَتَلقَّ فَ يهِ  لَ عَ
ولُ  قُ لِكَ يَ يفِ ذَ ليه ، وَ ون عَ لِّمُ ةَ ليُسَ إِنَّ  املالئِكَ يهِ ، وَ لَ يُسلِّمُ عَ ، وإِنَّ اهللا لَ لَيهِ بادِ عَ العِ
تَّى  ي حَ وحِ َّ رُ يلَ دَّ اهللاُ عَ َّ إِالّ رَ يلَ مُ عَ لِّ مٍ يُسَ لِّ سَ نْ مُ ما مِ المُ : «وَ الةُ والسَّ يهِ الصَّ لَ عَ

. (٢)« المَ يْهِ السَّ لَ دَّ عَ أَرُ

«أَهيُّا   : قالَ  مَّ  ثُ يهِ  لَ عَ أَثنَى  وَ اهللا  دَ  مِ فَحَ املنربَ  دَ  عَ صَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النَّبِيَّ  إنَّ  احلديث:   (١)
ِام  طِريُ هبِ هِ يَ يْ دَ ه اهللا مِن يَ ضَ وَّ ناحانِ عَ يكائِيلَ لَه جَ مِ يلَ وَ ربِ ع جِ رَ بنَ أَيبِ طالِبٍ مَ عفَ .. إِنَّ جَ النّاسُ
، فاستَـبانَ لِلنّاسِ  كِنيَ يَ املرشِ نيَ لَقِ م حِ هُ يفَ كانَ أَمرُ أَخربَ كَ َّ فَ يلَ مَ عَ لَّ ، فَسَ يثُ شاءَ نَّةِ حَ يفِ اجلَ
شاءَ  يثُ  حَ ِام  هبِ طِريُ  يَ  ِ نيْ ناحَ جِ ذا  نَّة  اجلَ يفِ  الطَّيّار  رَ  عفَ جَ ي  مِّ فَسُ م،  يَهُ لَقِ راً  عفَ جَ أَنَّ  لِكَ  ذَ بَعدَ 

اينِ . واهُ الطَّربَ » رَ ماءِ هُ بِالدِّ وادِمُ وبةٌ قَ ضُ خمَ
يحٍ . حِ ةَ بِإِسنادٍ صَ يرَ رَ ن أَيبِ هُ دَ عَ واهُ أَبُوداوُ (٢) رَ

يف شأن  ارتباط 
جمالس املؤمنني 
بجلسات نبيّهم 

املصطفى 
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نِ  مِ ل  هَ  ، باحِ  بِالصَّ لٌ  متَّصِ واملساءُ   ، بِاملساءِ  لٌ  تَّصِ مُ باحُ  الصَّ  (١)  
ن  عَ قتٌ  وَ لُو  خيَ ال  ـ   ِّ األَريضِ بِ  وكَ الكَ ـ  ذا  هَ م  عاملَهِ يفِ  النّاسُ  مَّ  ثُ ؟  ام  ينَهُ بَ صالٍ  انفِ

حاطَة ( « ¼  عنًى يفِ اإلِ مَ ةِ ، وَ يَّ دِ عنَىً يفِ الواحِ ذا يُشريُ إِىل مَ هَ ساءٍ ، وَ مَ باحٍ وَ صَ
½ ¾ ¿ Â Á À )   [البقرة:٢٥٥] .

باحِ  دٍ ، أَو صَ جْ باحِ وَ ةٍ ، أَو صَ فَ عرِ باحِ مَ ىلَ صَ يحاً عَ حِ قُوفُكَ صَ لِكَ إِذا كانَ وُ لِذَ وَ
تَزالُ  ال  وَ  ، هِ  باحِ بِصَ لَ  اتَّصَ لِكَ  ذَ لَكَ  حَّ  صَ إِذا  وَ  ، سائِهِ  بِمَ لَ  تَّصِ يَ أَنْ  دَّ  فَالبُ  ، ذَوقٍ 

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s) ساءٍ  مَ وَ بحٍ  صُ بَنيَ 
باحٌ  صَ هلا  الطّاعاتِ  أَنْواعُ  وَ ةِ  عوَ الدَّ يفِ  ةُ  كَ احلَرَ لِكَ  ذَ كَ وَ  ، [الفرقان:٦٢]  ے)   
ناً (I H GF E D C )   [النبأ:١٠-١١]  كَ لَ اللَّيلَ سَ عَ ساءٌ ، فاهللا جَ مَ وَ

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T)
l k j i h g f e d c )   [اإلرساء:١٢] .

ثلَ  وْ مِ تلُ رآنِهِ يَ قُ نُ بِاهللا وَ نهُ ، فَعَجبٌ ملن يُؤمِ يلِ عَ مُ التَّفصِ هْ نهُ ، فَ ربِ مِ ىلَ قَدرِ القُ يَ عَ بَقِ فَ
بُ  بدُ املقرَّ لِكَ العَ يلَ ذَ تَلَقَّ التَّفصِ إِذا ملَ يَ بِنيَ ، وَ ةِ املقرَّ فَ عرِ ةِ مَ عَ بُ يفِ سِ جَّ تَعَ مَّ يَ ةِ ثُ هِ اآليَ ذِ هَ

ة. مَّ وا إِىل القِ قُ تَ ة .. فَرتَ مَّ لَه ملَن ؟ إِنْ شاءَ اهللاُ تَعلُو اهلِ يَكونُ اهللاُ قَد فَصَّ هِ ، فَ بِّ ن رَ مِ
رِ : (٢) اعِ ولِ الشّ ثَّلُ بِقَ تَمَ وسُ دائِامً يَ رُ يدَ نا العَ يِّدُ كانَ سَ

زائِمُ أْيتِ العَ مِ تَ زْ ـلِ العَ رِ أَهْ دْ ىلَ قَ (٢)عَ مُ رِ الكِرامِ املكارِ ـدْ ىلَ قَ أْيتِ عَ تَ وَ

ر ١٤٢٠ هـ. فَ هرِ صَ ربِعاءِ  ١٨ مِن شَ ة األَ يلَ لَ  (١)
لِيها: يَ تَنَبِّي وَ ةٍ لِلمُ يدَ ن قَصِ طلَعٌ مِ (٢) البَيتُ مَ
ها غارُ ريِ  صِ غِ نيِ الصَّ مُ يفِ عَ تَعظُ ظائِمُوَ يمِ العَ ظِ نيِ العَ رُ يفِ عَ تَصغُ وَ

اُنظُر دِيوانَ املتَنَبِّي  (٢:  ١٣٨)  .

من معاين 
ة» يّ دِ «الواحِ
و«اإلحاطة»
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وقِ والتَّمكِنيِ ،  ن أَهلِ الذَّ يامنِ مِ عَ احلَقُّ تَعاىلَ ألَربابِ اإلِ َ ةٌ إِىلَ ما رشَ لِكَ إِشارَ يفِ ذَ وَ
وا يفِ إِفرادٍ  دُ ال يَزهَ ـوا وَ قنَعُ أَنْ ال يَ يّاتِ ، وَ لِّ دقِ والكُ جهاتِ بِالصِّ َجِ الوِ ن اقتِحامِ جلُ مِ
ءٍ  ندَ يشَ فُون عِ قِ ال يَ يئاً ، وَ نها شَ ونَ مِ دُ ورِ ال يَقصِ م لِتِلكَ البُحُ هِ عَ اقتِحامِ صدِ ، فَمَ لِلقَ
نها ،  بُوراً مِ عُ ا ، وَ لَيها اعتِباراً هبِ ونَ عَ فُ يَقِ ها ، فَ ندَ ونَ عِ فُ قِ لَيها وال يَ ونَ عَ فُ قِ م يَ نها ، هُ مِ
لَيها  عَ ا وَ وجاً هبِ رُ عُ ها ، وَ ىلَ أَرسارِ ا ، واطِّالعاً عَ حاهتِ فَ ةً يفِ صَ عَ طالَ مُ لَيها ، وَ وراً عَ رُ مُ وَ

م .  اكُ إِيّ نا وَ ثبِّتُ أَقدامَ ذا ، اهللا يُ كَ هَ نها .. وَ مِ وَ

إِنطاقٌ  و  هُ  .. م  هِ أَفواهِ وَ نَتِهم  أَلسِ ن  مِ رُ  يَصدُ ما  وَ النّاسِ  المُ  كَ  (١)  
لَت:٢١]   . قُ (' ) ( * + , -) [فُصِّ هُ اخلَالّ رُ مَصدَ

باتٌ واتِّصاالتٌ بَنيَ  اذُ لُ جتَ صُ هِ األَلفاظِ ، حتَ ذِ وزِ هَ بُرُ لِامتِ ، وَ هِ الكَ ذِ ورِ هَ دُ ندَ صُ عِ
يبِ  ِ الغَ بَنيَ عاملَ دِ ، وَ وحِ واجلَسَ بَنيَ الرُّ رِ ، وَ لبِ واللِّسانِ ـ  أَي بَنيَ الباطِنِ والظّاهِ القَ

ون . ؤُ لِّمِ شُ قِ واملتَكَ لِكَ النّاطـِ لَّقُ بِذَ تَعَ ِ ممّا يَ لُ يفِ العاملََنيْ ـتَحصُ ةِ ـ فَ هادَ والشَّ
 : يفِ ِ الرشَّ املقامِ  لِكَ  ذَ أَهلِ  ن  عَ فَقالَ  الطيِّبِ  ولِ  القَ إِىل  دايةَ  اهلِ احلقُّ  كرَ  ذَ هلَذا  وَ
وا بِهِ ، والطَّيِّبُ  دَ هَ وا وَ يه فاهتَدَ وا إِلَ دُ (! " # $ %)   [احلج:٢٤]  . هُ
بَ فَهوَ  لِّمُ ، فَمـا كان  أَنسَ تَكَ ي فِيهِ الـمُ أنِ الَّـذِ بُ لِلحالِ والشَّ ولِ : ما كانَ أَنسَ ن القَ مِ

ن األَحوالِ . ثريٍ مِ وتُ يفِ كَ كُ وَ السُّ ولُ األَطيَبُ هُ لِكَ القَ ونُ ذَ قَد يَكُ أَطيَبُ ، وَ
لِلِسانٍ  احلَقِّ  إِنطاقِ  ندَ  عِ عنَى  بِمَ  ، بَةِ  واملخاطَ التَّكلُّمِ  ندَ  عِ ونِ  ؤُ الشُّ هِ  ذِ هَ ولِ  حلُصُ وَ
ةُ  ودِيَّ هُ الشُّ  ُ واملِ العَ لُ  تَواصَ تَ  ، يبِيَّةٍ  غَ ائِرَ  رسَ إِىل  بالٌ  حِ هلا  لبِيَّةٍ  قَ ةٍ  عَ بِبِضْ لةٍ  تَّصِ مُ يَّةٍ  مِ لَـحْ

صِ النّاطِقِ . خْ لِكَ الشَّ لُّقٌ بِذَ عَ ِ هلا تَ لُ شؤونٌ يفِ العاملََنيْ صُ تَحْ يبِيَّةِ ، فَ بِالغَ

ب ١٤٢١ هـ. جَ هرِ رَ (١) يف ٧ مِن شَ

فيام يتعلق 
باملخاطبة 
والتذكري
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 ، امئِرِ ريِ الضَّ تَطهِ ريِ ، وَ ةِ السَّ أَعظَمُ اخلَربَ يفِ استِقامَ رِ وَ  األَثَ المِ أَقوَ نا كانَ  لِلكَ ن هُ مِ
جاجِ  اعوِ يفِ  كانَ   وَ  ، وراتِ  دُ الكُ ن  عَ يَةِ  والتَّصفِ  ، البَصائِرِ  يرِ  نوِ تَ وَ  ، ائِر  الرسَّ يَةِ  نقِ تَ وَ
يعِ  تَوسِ فَالتِ ، وَ يُوشِ الغَ بِ جُ تَواكُ ُ األَثَر يفِ تَرادُفِ الظُّلُامتِ ، وَ هِ اللِّسانِ  أَكربَ ذِ هَ

ةِ والباطِنَةِ . رَ هِ الظّاهِ ن املَكارِ لِكَ مِ ريِ ذَ بِ إِىل غَ تَكثِيفِ احلُجُ وَ
 ، هِ لِّ لِكَ كُ الكِ ذَ كَ بمِ ُ ربِ يدُ األكوانِ  : «أَال أُخْ نه سَ أنٍ  قالَ عَ أَيُّ شَ أنٌ وَ فَصارَ لِلِّسانِ شَ
وصٍ ،  فٍ خمَصُ صْ ىلَ وَ كَ عَ كِنْ أَنتَ أَنطَقَ لَ ءٍ وَ لَّ يشَ ذا»(١) فاهللا أنْطَقَ كُ يْكَ هَ لَ كُفَّ عَ
يئَةَ  َتْ هَ م شاهبَ نَتِكُ ن أَلسِ تَه مِ ورَ صُ يئَةَ النُّطقِ وَ م يفِ أَنَّ هَ لَيكُ ةَ اهللا عَ ونَ نِعمَ رُ مَّ تَستَشعِ ثُ

يَّة . زِ مَ يَّةٌ وَ وصِ صُ م خُ تِلكُ ةِ اخلَلقِ ، وَ فوَ ن صَ النُّطقِ مِ

  دَ عُ فِيها صَ نَواتٍ نَسمَ إِيّاكم سَ نا وَ لَ ولَ لَكم وَ ونَ أَنْ نَقُ يدُ رِ  (٢) ما تُ
ِ إِىلَ اخلَلقِ  ا يفِ العاملَ  صوهتِ دَ لُ صَ تِها يُوصِ يقَ قِ ذهِ بِحَ ةُ هَ عوَ وتِ املنادِي ؟! والدَّ صَ
ونَ النّاسَ  بَلِّغُ هِ األَرضِ ، يُ ذِ رِ هَ ىلَ ظَهْ هيِمُ اهللا عَ بْدِ ينَ يُ ذِ نَ الَّ أَربابُ االختِصاصاتِ مِ

هِ املَعاينِ . ذِ م هَ يهِ لُونَ إلَ ويُوصِ
نِ  هِ األَلْسُ َذِ يَّةِ ، هبِ نِ اللَّحمِ هِ األَلْسُ َذِ يَّةِ ، هبِ نِ اخلَلقِ هِ األَلْسُ ذِ م هبِ يهِ لُونَه إِلَ لُّ ما يُوصِ فَكُ

 ©) بُّ  رَ نه  عَ ولُ  قُ يَ ي  الَّذِ واملنادِي   ، النِّداءِ  لِكَ  ذَ ةِ  يقَ حلَقِ  ً دَ صَ هوَ   .. ةِ  ديَّ اجلَسَ
سِ  دْ ةِ القُ َ رضْ ن حَ وصُ مِ وَ املخصُ ª » ¬ ® ¯)   [آل عمران:١٩٣]، هُ
لَ حلَقائِقِ  بَبَ املوصِ تَعاىلَ السَّ هُ وَ بحانَ لَه احلَقُّ سُ عَ ي جَ هوَ الَّذِ م ، وَ لِّهِ ةِ اخلَلقِ كُ عوَ بِدَ

يحٌ . حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ قالَ : حَ ي وَ ذِ مِ واهُ الرتِّ (١) رَ
هُ  محَِ يّ رَ وِ ةِ، وكتابُ «املنهاج» هو «منهاجُ الطّالِبِني» لإلمامِ النَّوَ عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ د مِ ةِ األحَ يلَ (٢) يفِ لَ

طَفَى. ارِ املُصْ يسِ يف دَ رِ جِ التّدْ نَاهِ يّ وكذا من مَ افِعِ هِ الشّ قْ تُبِ الفِ لِّ كُ ن أَجَ اهللاُ تعاىل، وهو مِ

يف جلسة مع طلبة 
كتاب «املنهاج» 

عند اإلمام املهاجر 
إىل اهللا أمحد بن 

عيسى
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ةُ  م احلُجَّ لَيهِ ومُ عَ قُ هِ األَرضِ تَ ذِ ىلَ ظَهرِ هَ ةُ اخلَلقِ عَ ى عامَّ يَبقَ لُوبِ ، فَ نِدائِهِ ألَربابِ القُ
أَشكالٍ  يفِ  م  يهِ إِلَ املُبَلِّغِني  ي  أَيدِ ىلَ  عَ   دَ الصَّ ذا  هَ ولِ  صُ وُ وَ  ، األَصواتِ  هِ  ذِ هَ امعِ  بِسَ

ةٍ . خمتَلِفَ
لِكَ بِارتِباطٍ  مَّ ذَ رَ إِال إِنْ تَ رُ األَثَ ثِّ ؤَ ال يُ ةَ وَ فادَ يدُ اإلِ فِ نْ تِلكَ األَقوالِ ال يُ لٍ مِ وْ لُّ قَ كُ
لُوبٌ  قُ م  هلَ ين  ذِ الَّ أُولئِك   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ احلَـبِيبِ  ةِ  ثَ رَ وَ نْ  مِ يوخٍ  بِشُ واتِّصالٍ 

تَعاىلَ .  بحانَه وَ ىلَ سُ نَ املَلِكِ األَعَ هَ هلم مِ جَّ ي تَوَ قائِقِ النِّداءِ الَّذِ تْ إِىل حَ أَصغَ
املصطَفَى  بِيبَهُ  حَ نِداءاتِهِ  بَالغِ  يفِ  ةَ  قَ املطلَ ةَ  النِّيابَ أَنابَ  تَعاىلَ  وَ بحانَه  سُ احلَقَّ  أَنَّ   إِال 
ذا النِّداءَ ،  ونا هَ عُ ينَ أَسمَ ذِ الءِ الَّ ؤُ لِكَ احلَبِيب هَ نْ ذَ رَ مِ مَّ أَظهَ لَّم ، ثُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ

ة . عوَ هِ الدَّ ذِ قائِقَ هَ لُوا إِلينا حَ أَوصَ وَ
َذا   هبِ هُ  نَسمعُ نَحنُ  وَ واتٌ  نـَ سَ م  لَيكُ عَ وَ ينا  لَ عَ تْ  مَضَ م  اكُ إِيّ وَ هُ  عُ نَسمَ ي  الَّذِ فالنِّداءُ 
 ، ذا النِّداءِ ةَ هَ يقَ قِ ا حَ كَ هبِ لةٍ نُدرِ رحَ لَ إِىل مَ نبَغِي أَنْ  نَصِ كِنْ يَ صفِ ، لَ َذا الوَ هبِ جهِ وَ الوَ
نْ  ءٍ مِ لَ بِيشَ تَّصِ نَ  ، وَ دَ م الصَّ لِكُ دِ ذَ عْ إِدراكِ بُ عانِيهِ ، وَ نْ مَ ءٍ مِ امعِ يشَ يَ إِىل سَ قِ نَرتَ وَ
م  عاينِ تِلكُ نْ مَ ءٍ مِ لَ بِيشَ تَّصِ ةَ نِدائِهِ ، أَو نَ يقَ قِ حَ نادِي وَ ي يُ نَعلَمَ املنادِي الَّذِ هِ ، وَ قائِقِ حَ
هِ  ذِ أنِ هَ لَّقُ بِشَ تَعَ م بِام يَ بِكُ تَهيَّؤونَ بِهِ يفِ واجِ ي تَ إِيّاكم لِإلِبالغِ الَّذِ تَهيَّأَ وَ تَّى نَ ة ، حَ يقَ احلَقِ
تِي  ، الَّ ةِ ، اجلَلِيلَةِ بِريَ ةِ ، الكَ ويَّ ةِ ، املصطَفَ يَّ ةِ ، األمحدِ ديَّ ةِ ، املحمَّ ةِ ، النَّبويَّ ظِيمَ ةِ العَ سالَ الرِّ
ما  لِّها ، وَ ساالتِ كُ ورُ الرِّ ت فِيهِ بُدُ جَ رَ ها فاندَ مسُ قَ شَ أَرشَ ساالتِ ، وَ ا الرِّ تَمَ اهللاُ هبِ خَ
م  يكُ إِلَ ِلَت  محُ تِي  الَّ ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هَ أنوارِ  يفِ  تْ  جَ رَ وانْدَ إِال  األَنبِياء  نَ  مِ لِنَبيٍّ  ةٍ  سالَ رِ نْ  مِ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ دِ احلَبِيبِ صَ ىلَ يَ عَ
يفِ  االرتِقاءِ  إِىل  نَ  وْ دَ حتُ تِي  والَّ  ، يها  إِلَ ونَ  عَ تُدْ تِي  الَّ املعاينِ  هِ  ذِ هَ إِىل  يَّأْتُم  هتَ إِذا  أَنتُم  وَ
تِي  كانَت احلاالتُ الَّ ريَ اآلثار ، وَ م غَ واليكُ م ملن حَ بلِيغِكُ راقِيها ، كانَت اآلثارُ يفِ تَ مَ
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ذا  هَ أسِ  رَ ىلَ  عَ ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هَ يدِ  دِ جتَ يفِ  ةِ  دمَ لِلخِ يَّأتُم  هتَ وَ  ، احلاالتِ  ريَ  غَ ا  هبِ ونَ  بلِّغُ تُ
إِىل  تِفاتٍ  الْ نِ  مِ نا  لَ دَّ  البُ  ، لَّها  كُ ةَ  األُمَّ هِ  ذِ هَ هَ  واجَ وَ  ، مْ  كُ هَ واجَ وَ نا  هَ واجَ ي  الَّذِ رنِ  القَ

نادِي . ةِ النِّداءِ ، فاملنادِي يُ يقَ قِ حَ
ا  هلَ قَوالِبُ  لُّها  كُ هِ  ذِ هَ  ، م  لَيكُ عَ يها  أُلقِ تِي  الَّ لاميتِ  كَ وَ ويتِ  صَ نْ  مِ اآلنَ  ونَه  عُ تَسمَ ي  فالَّذِ
 ، رُ واهِ رُ هلا جَ ظاهِ لُّها مَ هِ كُ ذِ سٌّ لَه باطِنٌ ، هَ لُّها حِ هِ كُ ذِ عانٍ ، هَ ا مَ رٌ هلَ وَ لُّها صُ هِ كُ ذِ ، هَ وحٌ رُ
أَن  دَّ  فَالبُ يها،  إِلَ فُ  ْدِ هتَ عانٍ  مَ وَ هلا  زُ  مُ رْ تَ وزٌ  مُ رُ هلا  إِشاراتٌ  ا  وهنَ عُ مَ تَسْ تِي  الَّ لُّها  كُ هِ  ذِ هَ وَ

ونَ . كُ رِ نْتُمْ تُدْ ّا كُ َ ممِ جهٍ أَكربَ نْ وَ هِ املعاينِ مِ ذِ وِّ إِىل إِدراكِ هَ مُ ذا السُّ َ هَ عاينِ م مَ اكُ إِيّ نَطلُبَ وَ
دَ  عْ بَ لَكم   ، احلَبلِ  ذا  هَ وامتِدادِ   ، م  يكُ إِلَ وَ إِلينا  النِّداءِ  ذا  هَ ولِ  صُ وُ ىلَ  عَ هللا  احلمدُ 
يفِ  م ، وَ يفِ إِقبالِكُ م ، وَ لِكُ مُّ يفِ حتَ م ، وَ ونَ أَنتُم فِيها ، يفِ استِعدادِكُ تَلفُ راتِبُ ختَ لِكَ مَ ذَ
ْتلِفُ  َ خيَ ربْ راتِبُ كُ م ، هلا مَ يفِ مُصافاتِكُ م ، وَ فائِكُ يفِ صَ م ، وَ تِكُ يفِ نَزاهَ م، وَ دقِكُ صِ
لُه ،  نزِ لٌ يَ نزِ لٌّ لَه فِيها مَ كُ قامٌ ، وَ هُ فِيها مَ لٌّ لَ كُ بَةٌ وَ رتَ لٌّ لَه فِيها مَ نِ الثّاينِ ، كُ دُ عَ الواحِ

لِ . (١) رَ لَه يفِ األَزَ دِّ ما قُ يِّئَ لَه وَ بِ ما هُ سَ ىلَ حَ عَ وَ
دا تـِ واالقْ فـا  الصَّ رِ  ـدْ قَ ـىلَ  عَ لٌّ  (١)كُ بالِ ـتِقْ ـنِ اسْ سَ  يفِ أَحْ نالَ اهلُدَ

قالل ،  االستـِ ـيثُ  حَ نْ  الكائِناتِ مِ اللُ  حْ مِ اضْ أُ  بدَ يَ  - دَ اهلـُ استِقبالِهِ -هلَذا  يفِ  وَ
ودِ  جُ بَ الوُ ودَ احلَقَّ صاحِ علَمُ أَنَّ  املوجُ يَ ه قَطّ ، وَ لٌّ بِنَفسِ تَقِ سْ ءٌ مُ ه يشَ ندَ ى عِ بْقَ فَال يَ
لَّها،  كُ الكائِناتِ  دَ  أَوجَ ي  الَّذِ و  هُ  ، هِ  ودِ لِوجُ ةَ  ايَ هنِ ال  وَ هِ  دِ وِ جُ لِوُ لَ  أَوَّ ال  ي  الَّذِ املطلَقِ 
فِيها  كُ  يُدرِ  َ الملِ سَ إِىل  رتَقيَ  يَ تَّى  حَ  ، الكائِناتِ  يعِ  جلَمِ االستِقاللِ  اللُ  حْ مِ اضْ أُ  يَبدَ فَ
قاهلا  لِمةٍ  كَ دقُ  أَصْ  : نا  لَ ولُ  قُ يَ ي  الَّذِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ بِريِ  الكَ املنادِي  نِداءِ   َ عاينِ مَ

ها : طلَعُ يه مَ قِ بدِ اهللا بِلفَ محنِ بنِ عَ بدِ الرَّ مامِ عَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) البَيتُ مِ
املُتَعايلِ ةِ  زَّ العِ بِّ  رَ بحانَ  والِسُ ونَ مِن أَقْ فُ لِّ ما يَصِ نْ كُ عَ

» ص١٣١  . فعَ األستارِ رَ قِ وَ تحَ اخلَالّ اُنظُر «فَ
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.(١) ال اهللاَ باطِلُ ءٍ ما خَ ْ لُّ يشَ بِيدٍ : أَالَ كُ لِمةُ لَ رُ كَ اعِ الشّ
واءِ  طْئاتِ األَهْ وَ واتِ ، وَ هَ طْئاتِ الشَّ وَ وسِ ، وَ طْئاتِ النُّفُ نْ وَ وجُ بِأَنواعٍ مِ رُ ُ يَ والعاملَ
ةِ  يدَ دِ طْئاتِ الشَّ هِ الوَ احاتِ هلذِ م السّ ى يفِ تِلكُ عَ ْ نَ اخلَالئِقِ رصَ ثِريٌ مِ ع كَ قَ يَ ىلَ اخلَلقِ ، وَ عَ

لُوبِ اخلَلقِ . هُ إِىل قُ حدَ لِكَ إِال بِإِيصالِ النِّداءِ وَ نْ ذَ ال إِنقاذَ مِ م ، وَ لَيهِ أُ عَ تِي تَطرَ الَّ
 ، يَشاءُ  نْ  مَ ا  هبِ اهللاُ  ذُ  نْقِ يُ  .. ةٍ  نايَ عِ أنْوارِ  تِشارِ  انْ فِ  شارِ مَ ىلَ  عَ م  اكُ إِيّ وَ اآلنَ  نَحنُ  وَ
فُونَ فِيها إِال اإلنابةَ ،  عرِ ال يَ عَ ، وَ فُونَ فِيها إِال التَّواضُ عرِ وائِرَ ما يَ ا يفِ دَ م هبِ لُهُ يُدخِ وَ
فُونَ فِيها  عرِ درِ ، وال يَ ةَ الصَّ فُونَ فِيها إال سعَ عرِ ةَ ، وال يَ تِقامَ فُونَ فِيها إِال االسْ عرِ ال يَ وَ
سانَ  فُونَ فِيها إال اإلحْ عرِ مُّ ، وال يَ ذُ نْ يَ حَ مَ دْ فُونَ فِيها إال مَ عرِ تِاملِ ، وال يَ إال كثرةَ االحْ
فُونَ  عرِ ، ويَ هِ مِ كْ ي بِحُ رِ م جيَ يهِ والَ ي حَ رِ لَّ ما جيَ فُون فِيها إال أنَّ كُ ء ، وال يَعـرِ ملن يُيسِ
ىلَ  ذه الكائناتِ ، عَ ما يَكونُ يفِ هَ وهلم ، وَ ي حَ رِ ما جيَ م ، وَ ي هلَ رِ األَدَب مَع كلِّ ما جيَ
االتِّصالِ  بالِ  بِحِ  ، اللُه  جَ لَّ  جَ دِ  الواحِ ىلَ  عَ لٍ  كامِ اعتِامدٍ  ىلَ  عَ وَ نيٍ  قِ يَ ىلَ  عَ وَ م  نهُ مِ ثِقةٍ 

ا شاعِر  ةٍ قاهلَ لِمَ قُ كَ لَّم قالَ : «أَصدَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ن النَّبِيّ صَ نهُ عَ يضَِ اهللا عَ ةَ رَ يرَ رَ ن أَيبِ هُ (١) عَ
يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ » مُ ال اهللا باطِلُ ءٍ ما خَ لُّ يشَ ةُ لَبِيدٍ : أَال كُ لِمَ كَ

اهللا  ىلَّ  صَ النَّبيَّ  بِيدُ  دَ لَ أَنشَ  : قالَ رادٍ  جَ بنِ  يَعىلَ  ن  عَ البَغدادِيَّة»  تِهِ  شيَخَ يفِ «مَ ي  لَفِ السّ   وَ رَ وَ
يمٍ ال  لّ نَعِ كُ » ، فَقال : وَ قتَ دَ ال اهللا باطِلُ . فَقالَ : «صَ ءٍ ما خَ لّ يشَ هُ : أَال كُ ولَ لَّم قَ سَ يهِ وَ لَ عَ

ول» . زُ ة ال يَ رَ نَعِيمُ اآلخِ بتَ ، فَ ذَ : «كَ الَة زائِلُ . فَقالَ حمَ
ها : طلَعُ ا النُّعامنَ مَ دحَ هبِ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ ذا البَيتُ مِ هَ وَ

لُ اوِ حيُ ماذا  املرءَ  تَسأَالن   لُأَال  باطِ الل وَ ـى  أم  ضَ يُقضَ بٌ فَ أَنَحْ
ةٌ رسَ حَ ورٌ  وَ رُ نيا غُ كَ يفِ الدُّ يمُ لُنَعِ باطِ وَ الٌ  حمُ نيا  الدُّ يفِ  كَ  يشُ عَ وَ
مُ ماهُ د رَ ونَ ما قَ  النّاسَ ال يَدرُ لُأَرَ وحٍ إِىل اهللا واصِ لُّ ذِي رُ بَىل كُ
لُ باطِ اهللاَ   ال  خَ ما  ءٍ  يشَ لُّ  كُ زائِلُأَال  ةَ  الَ حمَ ال  يمٍ  نَعِ لُّ  كُ وَ
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ينَ  ذِ ةِ ، الَّ سالَ ةِ الرِّ رضَ حَ ةِ وَ ةِ النُّبوَّ رضَ ةِ بِحَ لَ لِ الصِّ السِ أَولِيائِهِ ، واالرتِباطِ بِسَ بِنَبِيِّهِ وَ
أَو  لُ  تَّصِ نَ أَو   ، لَّمُ تَكَ نَ بِام  تَكلَّمُ  نَ أَنْ  نا  رْ دَ قَ وَ  ، فنا  رَ عَ ما  فنا  رَ عَ د  فَقَ  ، م  هُ أَنوارُ قَتْ  أَرشَ
دخالِ  يَ إِىل اإلِ دِّ نها أَن  تُؤَ ودُ مِ تِي املقصُ رِ الَّ هِ املظاهِ ذِ نْ هَ ومُ مِ قُ ومُ ما يَ قُ عُ أَو يَ نَجتَمِ

ةِ . نايَ وائِرِ العِ يف دَ
ربِ  قِ والغَ نَ الرشَّ مِ ، مِ جَ بِ والعَ رَ نَ العَ نَ اإلنسِ واجلنِّ ، مِ ةٍ مِ ثِريَ إِدخالُ طَوائِفَ كَ
ذا  هَ يدُ  دِ جتَ لَيها  عَ ومُ  قُ يَ  َرب كُ ةٌ  طوَ خُ وَ  ، هِ  كمِ حُ وَ تَعاىلَ  وَ بحانهُ  سُ احلقِّ  نَ  مِ تِيبٍ  بِرتَ
 ، فُه  عرِ يَ نْ  مَ هُ  فُ عرِ يَ تَعاىلَ  وَ بحانَه  سُ اهللا  نَ  مِ فَضلٌ   ، العاملَنيَ  يفِ  ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هَ وَ ينِ  الدِّ

ه . كُ نْ يُدرِ ه مَ كُ يُدرِ لُ لَه ، وَ تَأَهَّ نْ يَ لُ لَه مَ تَأَهَّ يَ وَ
لُ  يَدخُ وَ م  وهلَ حَ عُ  يَجتَمِ فَ  ، النِّداءِ  ذا  هَ ةِ  يقَ قِ حَ أَهلِ  وفُ  فُ صُ تَصطَفُّ  ةِ  يامَ القِ يفِ  وَ
قَ أَو  وَّ نَ اإلجابةَ ، أَو تَعلَّقَ أَو تَشَ  ، أَو أَحسَ دَ نَ االستِامعَ إِىل الصَّ نْ أَحسَ م مَ هُ وائِرَ دَ
م  هلِ نْ أوَّ داً مِ اً واحِ فّ ونَ صَ يَصطَفُّ ذا النِّداءِ فَ عاينِ هَ نْ مَ يبَه مِ قَ ، أَو نالَ نَصِ قَّ لَّقَ أَو حتَ ختَ
ىلَ ظَهرِ  ذا اخلَريُ عَ ى فِيها هَ بقَ رَ أَنْ يَ دِّ ةِ الَّتي قُ ودِ املدَّ دُ نا إِىل حُ أيتِ بَعدَ م ممَّن يَ هِ رِ إِىل آخِ
نْ  ال مِ ذا النُّورِ وَ نْ هَ ءٌ مِ ى يفِ األَرضِ يشَ بقَ هِ فَال يَ فعِ نُ احلَقُّ بِرَ أذَ مَّ يَ هِ األَرضِ ، ثُ ذِ هَ

ة .         اعَ ومُ السّ قُ م تَ لَيهِ عَ ـرارَ اخلَلقِ وَ ونُـونَ شِ كُ يَ ريِ ، وَ ذا الـخَ هَ
ى  لقَ همِ فِيام يُ عاينِ الفَ يعِ مَ تَوسِ م ، وَ كُ هِ جُّ تَوَ م وَ دقِ إِقبالِكُ لِكَ بِصِ يَّؤونَ أَنتُم لِذَ تَهَ تَ وَ
م،  نازلِكُ يفِ مَ م ، وَ كُ ناطقِ م ، يفِ مَ لِ أَماناتِكُ محَ م ، وَ بِكُ تَهيَّؤونَ حلَملِ واجِ تَ م ، وَ يكُ إِلَ
يفِ  وَ  ، م  كُ نامِ مَ يفِ  وَ  ، م  ظتِكُ قَ يَ يفِ  وَ  ، م  كُ ارِ هنَ يفِ  وَ  ، م  يلِكُ لَ يفِ  وَ  ، م  أَصحابِكُ يفِ  وَ
هِ  ذِ ِّ هَ بِرسِ لُوا  تَّصِ تَّى تَ حَ م ،  ناتِكُ كَ يفِ سَ وَ م ،  كاتِكُ رَ حَ يفِ  وَ م ،  يفِ نَواياكُ وَ م،  كُ دِ قاصِ مَ
إِنْ  ها  عَ مَ وَ  ، رتُم  فَكَّ إِنْ  ها  عَ مَ وَ  ، لتُم  عَ فَ إِنْ  ها  عَ مَ وَ  ، لتُم  قُ إِنْ  ها  عَ مَ ونُوا  تَكُ فَ  ، ةِ  سالَ الرِّ
يِيتُم ،  ها إِنْ حَ عَ مَ جتُم ، وَ رَ ها إِنْ خَ عَ مَ لتُم ، وَ ها إِنْ دَخَ عَ مَ تُم ، وَ مْ ها إِنْ قُ عَ مَ نِمتُم ، وَ
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ها  عَ مَ ورِ ، وَ ومِ البَعثِ والنُّشُ ها إِىل يَ عَ مَ بُورِ ، وَ لتُم إِىل القُ صَ ها إِذا وَ عَ مَ تُّم ، وَ ها إِنْ مِ عَ مَ وَ
مْ  اكُ إِيّ ثْبِتُنا وَ يُ ، وَ يَّةِ ةِ واخلُصوصِ يَّ يَّةِ واملَزِ هِ املَعِ َذِ مْ هبِ اكُ إِيّ نا وَ مُ ةِ ، اهللا يُكرِ رامَ إِىل دارِ الكَ
هُ  ظِيمِ .. إِنَّ نْ يَشاءُ واهللاُ ذُو الفَضلِ العَ ْتَصُّ هبا مَ تِي خيَ محَتِهِ الَّ م بِرَ هُ نِ اختَصَّ وائِرِ مَ يفِ دَ

ِني .      امحِ مُ الرّ أَرحَ نيَ .. وَ مِ مُ األَكرَ أَكرَ
رُّ يفِ  ي يَستَقِ ذا الَّذِ رُ هَ يَظهَ ومَ اجلَمعِ سَ يَ راهُ ، وَ يَ ه احلَقُّ وَ عُ م يَسمَ لُوبِكُ رُّ يفِ قُ قِ ي يَ والَّذِ

ةِ .    هَ لةِ واملواجَ عاينِ املقابَ نه بَعضُ مَ لُ مِ صُ حتَ بَواطِنِنا ، وَ
ونَ  نْوُ ماذا تَ هِ األَرضِ ؟  ذِ ىلَ ظَهرِ هَ ا عَ وهنَ ضُّ تِي تُقَ كم الَّ ونَ يفِ باقِي أَعامرِ نْوُ فَامذا تَ
لَّه  مرَ كُ هُ والعُ لَّ رَ كُ كْ لُونَ الفِ بذُ تَ ونَ وَ دُ تَهِ جتَ ونَ وَ يمُ تَستَقِ ونَ إِنْ شاءَ اهللاُ وَ نتَبِهُ فِيها ؟ تَ
ىلَ  م عَ أَعانَـكُ م اهللا ألَدائِها ، وَ يَّأَكُ هِ األَمانَة ، هَ ذِ لَّه ، فَام أَعظَمَ هَ لَّه واحلالَ كُ عَ كُ سْ والوُ

ها . قِّ يامِ بِحَ دقَ يفِ القِ م الصِّ قَكُ زَ رَ لِها ، وَ محَ

لِسان   ىلَ  عَ قُّ  احلَ يكَ  إِلَ لُه  يُرسِ بِهِ  التَّذكِريَ  أَنَّ  ينا  لَ عَ اهللا  ةِ  نِعمَ ن  مِ  (١)  
ةٍ . يلَ سِ يهِ بِأَيِّ وَ رُ إِلَ نظُ تَ أُه يفِ كِتابٍ وَ تَقرَ ه وَ عُ لُوقٍ ، وتَسمَ خمَ

يِّ  اخلَلْقِ  ِ العاملَ يفِ  مَّ  ثُ  ، يهِ  إِلَ ه  لقَ خَ دَعا  ي  الَّذِ وَ  هُ تَعاىلَ  وَ هُ  بحانَ سُ احلَقَّ  أَنَّ  ةُ  يقَ واحلَقِ
ةً  عَ رَّ فَ ةٍ إِال مُ لَّم ، فَام كانَت لِسانُ  دَعوَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ داً صَ مَّ بِيَّهُ حمُ نا نَ يَ لَ اعِ لَ الدّ عَ جَ
يثُ  ن حَ أَنتَ مِ لُ إِلَيك .. وَ ةُ احلَقِّ تَصِ تْ دَعوَ لَّم ، فَصارَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ن لِسانِهِ صَ عَ

يتَ .. تُصاىفَ . نَقَّ يثُ تَ ن حَ مِ يتَ ، وَ فَّ تَصَ
م  هُ بَعضُ وَ  ، قَالئِلُ  لِامتٌ  كَ إِال  م  نهُ مِ ختُرجُ  ال  كانَتْ  فِنيَ  والعارِ نيَ  احلِ الصّ ن  مِ ثِريٌ  كَ

ومُ الثُّالثاءِ ١٤٢٠هـ . (١) يَ

 فضل احلقّ علينا 
بتوفيقه لنا لسامع 

التّذكري به



( ٢٦ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

لِمةُ  الكَ أْيتِ  تَ كِنْ  لَ  ، المِ  الكَ بَعضِ  ن  عَ لُ  ثقُ تَ أَو   ، التَّعبريِ  ىلَ  عَ م  هُ دُ تُساعِ ما  مْ  نَتُهُ أَلسِ
ىلَ  قامٍ أَعَ ا إِىل مَ لُ هبِ ذا يَصِ هَ جيبٍ ، وَ ا إِىل حالٍ عَ لُ هبِ ذا يَصِ نها ، فَهَ لٌّ يَرشبُ مِ م كُ نهُ مِ

ثِرياً . ا أناساً كَ لُوا هبِ أَوصَ جاالً ، وَ ا رِ وا هبِ جُ رَّ خَ نه ، وَ مِ
ى ،  وسَ بلَ مُ ونَ قَ ا هارُ قَّ هبِ سالةُ أَحَ ةِ لَكانَت الرِّ ةُ بِالفَصاحَ عوَ وا: لَو كانَتِ الدَّ قالُ وَ
ونَ ،  ارُ ةِ هلِ ي تَسبَّبَ يفِ النُّبوَّ و الَّذِ لِكَ هُ بَعدَ ذَ ى وَ وسَ الً إِىلَ مُ تْ أَوَّ ةَ جاءَ سالَ كِنَّ الرِّ لَ

رةً بِاالنطِالق (£ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©  ت ظاهِ هُ لَيسَ مَع أَنَّ  لِسانَ
ª )   [الشعراء:١٣]، (± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹ )   [القصص:٣٤]، 
ى أَخاه  وسَ ام أَفادَ مُ ءٍ  كَ دٌ أَفادَ أَخاهُ يفِ يشَ ناكَ أَحَ يخِ اخلَلقِ : ما هُ ِ تارِ وا يفِ عاملَ هلَذا قالُ

 s r) ى  وسَ مُ المِ  كَ ىلَ  عَ ونَ  هارُ سالةَ  رِ تَّبَ  رَ تَعاىلَ  وَ بحانَه  سُ فاهللاُ   ، ونَ  هارُ
x w v u t)   [األعراف:١٤٢].

لَكِن   ، بِلسانِه  لَّمُ  تَكَ يَ  (٢) عُ يَرجِ لـامّ  نكم  مِ داً  أَحَ يدُ  نُرِ ما  نَحنُ   (١)  
مْ ؟ نْ هُ مَ نتِهم .. وَ وا بأَلسِ تَكلَّمُ ة بِأَنْ تَ بِريَ وا املنّةَ الكَ ذُ خُ

تِي أَسداها (! " # $ % & ' ) ( *  ةِ اهللا الَّ بَلُوا نِعمَ اقْ
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +

B A @ ? > = < ; : 9)   [التحريم:٨].

م  أنِكُ ونَ إِىلَ اهللاِ يفِ شَ هُ جِّ تَوَ م مُ لُّهُ تِهِ كُ رضَ جالُ حَ رِ هُ وَ تُ رضَ حَ هُ وَ تُ احلَمدُ هللا .. مائِدَ
 f e d c b a ` _ ^ ]) م  لَكُ قولُونَ  يَ وَ

ةِ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ دِ ١٠ مِ ةِ األحَ يلَ (١) يفِ لَ
هِ . ع إِىلَ بِالدِ ما يَرجِ ندَ ع : أَي عِ (٢) لـامّ يَرجِ

ربط التذكري 
بنيات 
الصاحلني



( ٢٧ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

q p o n m l k j i h g )   [النحل:٩١].
 ، لِيلٍ  جَ عالٍ  يمٍ  ظِ عَ بطٍ  بِرَ بِريِ  الكَ بِيبِ  بِاحلَ م  تَكُ جهَ وِ وَ هِ  ذِ هَ م  تَكُ عوَ دَ بَطَ  رَ واهللاُ 
ىلَ  عَ م ، وَ يكُ لَ عَ َّ وَ يلَ بِريةٌ عَ ةٌ  كَ مَ ها ، نِعْ بِيبَ اهللا رائِدُ إِنَّ حَ هِ ، فَ ذِ ةِ هَ عوَ وه يفِ الدَّ ُ نارصِ

يهِم .  (١) لَ عَ يه وَ لَ ةٌ عَ وضَ عرُ م مَ لِّ حال أَحوالُكُ كُ
واخلَطِيَّـهْ ـلْ  لَ الزَّ نـا  فْ قارَ وَ يْنـا  صَ عَ إِنْ   ـلْوَ لَ ـطا والزَّ ـــــوْ لِلْخَ هُ
تِيَّـهْ بَ هْ   نـُّ مِ جـاتْ   ـتْ  كَّ تَعَ يلِ  بِيبُنـا  (١)حَ ـلْ قَ األَمَ ـهْ فَـوْ تُ طْوَ عَ

م  تِكُ جعَ رَ م وَ تِكُ أَوبَ م وَ تِكُ قُوا يفِ تَوبَ دُ أَنتَمُ اصْ ة ، وَ هِ النِّعمَ ذِ م هَ لَيكُ عَ َّ وَ يلَ تِمُّ اهللا عَ يُ
 ، نَ املَحبُوبِنيَ وا اهللاَ مِ لقَ تَّى تَ كم حَ متُم يفِ أَعامرِ راقِي التَّوبةِ ما دُ وا يفِ مَ قُ إِىل اهللا ، وارتَ

 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  )  : بَه  خاطَ وَ لَه  قالَ  قَد  وَ
¤ ¥ ¦ § ¨ © ª )   [النساء:٦٤].

يفَ املناطِقُ الَّتي أَنتُم فِيها؟  كَ م؟ وَ كُ ندَ خبارُ عِ مُ اهللا ما األَ يّاكُ  (٢) حَ
ة؟ مجَ وقِ والرتَّ كم بِالذَّ ندَ ةِ عِ الُ استِشعارِ النِّيابَ جمَ يل؟ وَ مَ ويل والعَ م القَ كُ نطِقُ مَ وَ

لَلَ  بُ عِ مجةِ .. يُذهِ هُ بِالرتَّ لبِ ، واستِشعارُ لَلَ القَ دُ عِ باعِ يُ ي وَ نْهِ وقِ .. يُ هُ بِالذَّ أَما استِشعارُ
ـمِ  جَ يل، واملرتَ ــمَ وقِـي والعَ وائِدُ الكربَ يفِ أَمرِ االرتِباطِ بِالنِّيابةِ الذَّ لَوال الفَ األَعاملِ ، وَ

ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ بَيشِ مِ دٍ احلَ ِّ بنِ حمُمَّ يلِ بِيبِ عَ (١) األبياتُ لِلحَ
يَّه طِ العَ يهِ  لَ عَ واملَوىلَ  البابِ  عِ  لْبانِقرَ األمَ ِيعَ  مجَ ي  يُعطِ

ينِي ص ١٤٥ . يوانُ احلُمَ الدِّ
الِ ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ د ٢ مِ يلَة األحَ (٢) لَ

معاين النّيابة



( ٢٨ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

يهِ . ينا إِلَ عِ ـة»(١) ملا دُ لَـوْ آيَ ـنيِّ وَ وا عَ لِّـغُ لَّم : «بَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ نه بِام قال النبي صَ عَ
لُك  بابٌ يُدخِ لٌ إِىل النَّبِيِّ ، وَ وصِ بلٌ مُ بَلِّغَ .. يَكونُ لَكَ حَ يدُ أَنْ  تُ رِ قتٍ تُ لِذا أَيُّ وَ
هِ  ذِ هَ سٌ .. فَ قـلٌ أَو فِكرٌ أَو نَفْ عكَ عَ ئتَ مَ إِنْ جِ نه ، وَ ـيحاً عَ حِ ـتُـبَلِّغ بَالغاً صَ يهِ ، فَ لَ عَ
ةُ   يابَ تِ النـِّ طَعَ لُكَ بِه ... إِذا انْقَ ت بِأَبوابٍ تُوصِ لَيسَ يهِ ، وَ لَ لُكَ عَ ت بِأَبوابٍ تُدخِ لَيسَ

ل . مَ لَلُ يفِ العَ لبِ ، والعِ لَلُ يفِ القَ لَّتِ العِ حَ
هُ  عَ مَ وَ املبَلِّغُ  يُبَلِّغُ  فَ  ، بالِ احلِ بطُ  رَ وَ نَد  بِالسَّ االرتِباطُ  تَعاىلَ  اهللا  ةِ  نِعمَ ن  مِ كانَ  ذا  لِهَ فَ
بُ  يَذهَ وقِ فَ ها بِالذَّ رُ ةَ ، يَستَشعِ هِ النِّيـابَ ذِ رُ هَ يَستَشعِ بلٌ ، فَ ه حَ عَ مَ ه بابٌ ، وَ عَ مَ ةٌ ، وَ رابِطَ
 ، نايا  الدَّ إِىل  تَ  لتَفِ يَ أَو  دَ  قِ حيَ أَو  دَ  سِ حيَ أَن  ن  عَ لبِهِ  بِقَ ربُو  يَ وَ  ، ورُ  رُ والغُ بُ  جُ العُ نه  عَ

ن اخلَلَلِ .  يها عَ نقِّ يُ ها وَ لِحُ نِ أَعاملِهِ بِام يُصْ سْ ُها يفِ حُ مجِ يُرتَ ها وَ رُ يَستَشعِ وَ

لُوبِ  لَلُ القُ بُ عِ هَ .. تَذْ وقاً ةِ ذَ يابَ بِاستِشعارِ النـِّ
لَلُ األَعاملِ بُ عِ هَ .. تَذْ َةً يابةِ تَرمجَ بِاستِشعارِ النـِّ وَ

هوَ  تِهِ ، وَ تَرمجَ وقِهِ وَ تَّقِ اهللا يفِ ذَ ليَ ةِ .. فَ وَّ ـبُ ةِ بِالنُّ لَ بالِ النِّـيابةِ املتَّصِ ن حِ نُوبُ عَ ن كان يَ مَ وَ
 ، نه أَوصافُ اإلِمهالِ ، واإلِغفالِ ى مِ تَتَالشَ ريٍ ، وَ بـِ ءٍ كَ أُ إِىل يشَ يَّ تَهَ قَ يَ دَ هام صَ لِكَ مَ بِذَ
إِىل االلتِفاتِ  ةِ ، وَ عَ إِىل الدَّ ةِ وَ احَ نُ إِىل الرّ ونِ النَّفسِ ، فالنَّفسُ تَركَ كُ رُ لِ ، وَ والتَّكاسُ

لِكَ . ما إِىل ذَ ا وَ واهتِ هَ إِىل شَ
اً  رّ ستَمِ مُ يَكونُ االجتِهادُ دائِامً وَ هِ ، وَ ذِ ةِ هَ يابَ ةِ النـِّ لِكَ يفِ إِحسانِ إِقامَ داواةِ ذَ ن مُ دَّ مِ فَالبُ
ت..  لُ بِكَ إِىل حتَ نْزِ لَيك خاطِرٌ يَ ضَ عَ رَ لَّام“ عَ كُ بادِ ، وَ نَفعِ العِ ؤادِ وَ لبِ والفُ يةِ القَ يفِ تَصفِ
عاءِ  الدُّ يفِ  ألَنَّه  ؛  تَ  وْ مَ سَ وَ نه  عَ تَ  ضْ أَعرَ  .. ـوطِ  قُ والسُّ النُّزولِ  عاينِ  مَ ن  مِ عنَى  مَ بِأَيِّ 

مرو . ن ابنِ عَ يّ عَ ذِ مِ يّ والرتِّ هِ ، والبُخارِ سنَدِ د يفِ مُ واهُ أَمحَ (١) رَ



( ٢٩ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

تِي»(١)  ْ نْ حتَ تالَ مِ تِكَ أَنْ أُغْ ظَمَ وذُ بعَ أَعُ باحِ واملساء «وَ و بِه يفِ الصَّ ي تَدعُ دِ النَّبَويّ الَّذِ الوارِ
ن التَّحتِ . ذا اغتِيالٌ مِ تبَةٍ عالِيةٍ إِىل أَدنَى ، فَهَ ن رُ نسانُ مِ لَ اإلِ نزِ وَ أَن يَ هُ وَ

قتٍ  الُّ يفِ كلِّ وَ رُ واخلَطِيبُ والدّ كِّ مامُ واملذَ دُ واإلِ لِّمُ واملرشِ إِنَّام يَكونُ املبلِّغُ واملعَ وَ
ن  نَ مِ قتٍ أَحسَ لِّ وَ ونُ يفِ كُ يَكُ رَ .. فَ مَ .. أَطهَ ى .. أَوىفَ .. أَعظَمَ .. أَحزَ أَصفَى .. أَنقَ

بلَه . ي قَ الَّذِ

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  })  : تَعاىلَ  اهللاُ  ولُ  قُ يَ  
[املجادلة:٩]،     (  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦
ي  عىل التَّناجِ ورِ يفِ النّاسِ ، وَ ُ دوانِ .. انتِشارُ الرشُّ ثمِ والعُ ي بِاإلِ ىلَ التَّناجِ تَّبُ عَ يَرتَ فَ

يُورِ يفِ النّاسِ .  .. انتِشارُ اخلـُ بِالبـِرِّ والتَّقوَ
  رِّ والتَّقوَ ونَ بِالبـِ تَناجَ ي أَقوامٍ يَ ىل أَيدِ  عَ تَعاىلَ اخلَريَ واهلدَ بحانَه وَ ُ اهللاُ سُ يَنرشُ وَ
ونَ  تَناجَ طَة أَقوامٍ يَ سادَ بِواسِ ورَ والفَ ُ ام يَنرشُ يفِ واقِعِ النّاسِ الرشُّ ول ، كَ سُ ةِ الرَّ طاعَ وَ

 _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T) ِول سُ يةِ الرَّ صِ عْ مَ دوانِ وَ ثمِ والعُ بِاإلِ
 m l k j i h g f e d c b a `
 ~ }|{ z y x w v u t s r q p o n
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 :النجو ـ     ('  &  %  $  #  "  ) [املجادلة:٨-٩]     (  ²  ±  °  ¯

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  () ـ   م  ينهِ بَ فِيامَ  ادُثِ  التَّحَ
4 5 6 7 8 9 : ; )   [النساء:١١٤].    

واهُ النَّسائِي . (١)   رَ

التّناجي بني 
النّاس وما 
يرتتّب عليه



( ٣٠ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

 ، ةِ  سالَ الرِّ هِ  ذِ هبِ يقَ  التَّصدِ م  لُوبِكُ قُ يفِ  فَ  قذِ يَ أَنْ  اختارَ  يئَتِهِ  شِ بِمَ تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ احلَقُّ 
لِ  مَ ها والعَ ولِيَّةِ فَهمِ سؤُ ن مَ م مِ قَتْ بِهِ أَعناقُكُ ما طُوِّ ها ، وَ م نَحوَ بِكُ ورَ بِواجِ عُ مَّ الشُّ ثُ
هدِ  والعَ  ، لَيها  عَ اهللاُ  نا  عَ بايَ الَّتي  ةِ  البَيعَ ن  عَ ةٌ  بارَ عِ ي  فَهِ  ، نها  عَ بِّ  والذَّ بلِيغِها  تَ وَ ا  هبِ

يمِ (6 7 8 9 : ; > = <  دِ لَيه يفِ األَزلِ القَ دناهُ عَ ي عاهَ الَّذِ
لَ  أَرسَ ي ، فَ وا بِأَمرِ ومُ قُ ةُ يلِ فَ ? @ C B A)   [األعراف:١٧٢]، إِذاً فالطّاعَ

لَّم . سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ اتِ صَ يّ ري الربَ ساالتِ بِخَ تَمَ الرِّ تَّى خَ لَ ، حَ سُ ينا الرُّ إِلَ
مَع   ، إِحسانِه  وَ هِ  مِ رَ بِكَ وَ لِهِ  ضْ بِفَ اخلَريَ  ذا  هَ م  أَعطاكُ وَ م  آتاكُ ي  الَّذِ هللا  فاحلَمدُ 
باينّ ،  ةِ يفِ أَخذِ األَمرِ الرَّ وَّ ىلَ قَدرِ القُ بَّكم عَ ن رَ ا اخلَريِ يَكونُ قُربُكم مِ م هلذِ استِقبالِكُ

يَى قالَ : (! " #  يِّدنا حيَ ى اهللاُ إِىل سَ دِ ، ملا أَوحَ صدِ للواحِ إِفرادِ القَ وَ
ى : ( ; > = < ? @)   ،  وسَ يِّدنا مُ قالَ لِسَ $ )   [مريم:١٢]، وَ
ةُ يفِ  وَّ ةِ ، القُ جهَ ةُ يفِ الوِ وَّ هِ إِال القُ جهِ دَ وَ بُ قَصْ ناسِ يِّ .. ال يُ وِ جهِ اهللا القَ ع قَصدِ وَ فَمَ
رٌ يفِ اجلَنانِ ،  ةٍ .. طُهْ وَّ أَخذِ األَمرِ بِقُ ةِ وَ وَّ هِ القُ ذِ عَ هَ مَّ مَ دقِ ، ثُ ةُ يفِ الصِّ وَّ ةِ ، القُ يمَ زِ العَ
 ، ن األَخيارِ عَ نيَ وَ ابِقِ ن السّ َعِني ، فَضالً عَ ةِ اخلَلقِ أَمجْ عامَّ ينَ ، وَ وِّ تِقادِ اخلريِ يفِ املَدعُ باعْ
م ، واعتِقادُ  نهُ دٍ مِ ىلَ أَحَ نكَ الكِربُ عَ ي مِ نْتَفِ يثُ يَ نِنيَ ، بِحَ ن املُؤمِ ةِ مِ بادَ ن أَهلِ العِ عَ وَ

م . نهُ دٍ مِ وءِ يفِ أَحَ السُّ
ونَ  ضُ عرَّ ةِ ، مُ رَ غفِ ونَ لِلمَ ضُ رَّ عَ م مُ لّهُ نُوبِ واملَعايصِ .. كُ م والذُّ نهُ ةِ مِ فلَ أَصحابُ الغَ
 ، يباً  رِ قَ م  هُ يدُ عِ بَ لَ  وَّ تَحَ يَ ألَنْ   ونَ  ضُ عرَّ مُ  ، ِم  هبِّ رَ ن  مِ بُوا  قرُ يَ ألَنْ   ونَ  ضُ عرَّ مُ  ، ةِ  للتَّوبَ
م ، بَل  نهُ دٍ مِ ىلَ أَحَ وءِ عَ مَ بِالسُّ بَنيَ اهللا أَنْ  نَجزِ ينَنا وَ رُ فِيام بَ إِذاً ال نَقدِ يداً ، فَ عِ م سَ يُّهُ قِ وشَ
ةٍ ، إِذاً  قْتٍ أَو أَيِّ ساعَ بَّام أَسلَمَ يفِ أَيِّ وَ ينِهِ ؛ ألَنهُ رُ يهِ بِعَ لَ مُ عَ رُ نَحكُ ينِهِ ما نَقدِ الكافِرُ بِعَ

نا . سِ بُ بِأَنفُ جْ نّا العُ ي عَ نتَفِ يَ ُ ، وَ نّا الكِربْ ي عَ نتَفِ يَ
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 Ë Ê ) نَ اهللا نٌّ مِ الِحِ .. مَ لِ الصّ مَ ن العَ مِ يامنِ وَ ن اإلِ لَّ ما أُوتِينا مِ إِنا نَعلَمُ أَنَّ كُ فَ
ىلَ  عَ رات:١٧]،  [احلُجُ    (  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
ذا  عَ هَ مَ وءٍ ، وَ لَ إِىل أَيِّ سُ وَّ ريٍ ، أَو أَنْ  نُحَ نّا أَيُّ خَ لَبَ عَ وفٍ أَن  يُسْ ىلَ خَ أنَّنا أَيضاً عَ
 ، ٍ ريْ نْ خَ هُ مِ نا لَ قَ فَّ نّا ما وَ قبَلَ مِ يَ ىلَ ما فِينا ، وَ بَلَنا اهللاُ عَ قْ نه يفِ أَنْ يَ ُ مِ جاءٌ أَكربَ اخلَوفِ .. رَ
ها يفِ  جَ رِ يُدْ ةِ ، فَ يارِ اخلَلِيقَ يقِ خِ داةِ الطَّرِ ن هُ تِنا مِ أَئِمَّ ِنا وَ شاخيِ املِ مَ لِكَ يفِ أَعْ جَ ذَ رِ دْ يُ وَ
دِ  قاصِ مَ نِيّاتِ وَ أَفعالِ وَ أَقوالِ وَ أَحوالِ وَ لُّها يفِ أَعاملِ وَ جَ كُ رِ ندَ بلَهم ، حتَّى تَ أَعاملِ مَن قَ

لَّم.                              سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ د صَ مَّ ودِ حمُ جُ يِّدِ الوُ ونِ سَ ؤُ شُ وَ
كانَ   لَو  وَ  ، رَ  واهِ جَ إِىل  فِيهِ  عَ  ضِ وُ ما  لُ  وَّ تَحَ يَ ي  الَّذِ  ، رُ  اخِ الزّ مُّ  ضَ اخلِ البَحرُ  لِكَ  فَذَ
تَّى أَوساخَ النّاسِ ، تَأيتِ  بَلُ حَ قْ هِ تَ ذِ نيا هَ ونَ بِحارَ الدُّ (١) ، أَنتُم تَرَ لَطَّخاً وعُ مُ لِكَ املَوضُ ذَ
نه ، فَال  بُون مِ يَرشَ (٢) وَ هُ لُّونَ َ حيُ رٍ ، وَ لُ فِيها إِىلَ ماءٍ طاهِ وَّ تَحَ لِكَ تَ ها فِيهِ ، وبَعدَ ذَ عُ تَضَ ا فَ هبِ
لْنا بِهِ ،  وِ اتَّصَ نِ لَ محَْ بِيبِ الرَّ يفَ بِبَحرِ حَ رُ ، فَكَ دَ (٣) والكَ جُ لَ فِيهِ اخلَمَ : قَد دَخَ ولُونَ قُ يَ

بِري . يطِ الكَ لُ يفِ املُحِ خُ تَدْ بَلُ وَ قْ تُ رُ وَ تَنَوَّ تَ لُحُ  وَ تَصْ رُ وَ ىلَ ما فِيها تَطْهُ نا عَ ع أَعاملُ جِ فَرتَ

ن  أَغىلَ مِ دِ وَ لَ ن الوَ هُ أَغىلَ مِ أٌ أَمامَ بدَ نْسانُ إِنْسانٌ لَيسَ لَه مَ   بِئسَ اإلِ
لَ  ال دَخَ يَمَ ، وَ قَ القِ ذا إِنْسانٌ ما طَرَ ياتِهِ ، هَ ءٍ يفِ حَ لِّ يشَ ن كُ أَغىلَ مِ طَنِ  وَ األَهلِ والوَ

اللُه . لَّ جَ مِ جَ رَ وىلَ الكَ ن مَ يمِ مِ بابَ التَّكرِ
لِهِ أَوطاناً  ن أَجْ كَ مِ ىلَ أَنْ  يَرتُ هُ عَ لُ ْمِ يْناً حيَ قِ وقِنُ بهِ يَ ءاً يُ بدَ هِ مَ وانِحِ لُ بَنيَ جَ مِ إِنْسانٌ ال حيَ

رٌ . ذَ قَ خٌ وَ سَ (١) أَي: وَ
بِ . يِئَتُهُ لِلرشُّ هتَ تِي فِيهِ وَ لِيَةُ ماءِ البَحرِ : إِبعادُ األمالحِ الَّ (٢) حتَ

فُّن ، انظر «القاموس املحيط» . تَعَ د وَ ج : فَسَ (٣) مخََ

املبدأ وأمهيته يف 
توضيح الطريق
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ينِ  َذا الدِّ هُ هبِ بَ أَنَّ  اتِّصالَ سِ ن النّاس حَ ثِريٌ مِ كَ لَ املَشاقَ ، وَ مَّ تَحَ أَنْ يَ أَهالً ، وَ وأَوالداً وَ
يهِ  يَكفِ هِ وَ ىلَ بَعضِ فَرائِضِ افِظَ عَ باتِهِ ، أَو حيُ ومَ فِيهِ بِبَعضِ واجِ قُ ي أَنْ يَ ظِيمِ .. يَكفِ العَ
 ، يُقاتِلُ ن أَجلِهِ سَ أٍ مِ بْدَ بُ مَ هُ صاحِ نَّ هُ بِأَ رُ عِ يُشْ يِّئُهُ وَ ورٌ هيُ عُ ال شُ ريٌ وَ مِ هُ ضَ لَيسَ لَ لِكَ ، وَ ذَ
ن  كُ يفِ احلَياةِ، ومِ رَّ تَحَ نْ أَجلِه يَ مِ يمُ ، وَ قِ ن أَجلِهِ يُ مِ لَه يُسافِرُ ، وَ دافِعُ ، وَ ن أَجلِهِ يُ مِ وَ

لَ . بَّام فَعَ رُ لَ وَ بَّام فَعَ ن أَجلِهِ رُ مِ ةِ ، وَ يَّ يَوِ نْ هِ الدُّ ينَ مَصاحلِِ وازِ َ مَ ريَّ بَّام غَ أَجلِهِ رُ
أٌ  بدَ لَّم ، مَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ دٌ صَ َمَّ م حمُ بيُّكُ ي جاءَ بِهِ نَ أُ الَّذِ وَ املَبدَ ذا هُ هَ
 ، هُ  قابِلَ مُ ءٍ  يشَ لَّ  كُ وا  رُ تَقَ احْ هُ ..  أَصحابُ هُ  فَ رَ عَ إِذا  تِهِ  فَخامَ وَ تِهِ  كانَ مَ وَ اللِهِ  جَ وَ تِهِ  ظَمَ بِعَ
ىلَّ  اً ، تَوَ يّ اموِ أً سَ بدَ لُون مَ ىلَ ظَهرِ األَرضِ تَـحمِ م عَ م أَنتُم ؛ ألَنَّكُ كُ ؤُُ بدَ وَ مَ أُ هُ ذا املَبدَ هَ
مَ  أَكرَ يهِ وَ هِ إِلَ لقِ بَّ خَ هِ أَحَ بْليغِ م يفِ تَ هُ ، واختارَ لَكُ إِرسالَ هُ وَ يانَ امءِ بَ بُّ األَرضِ والسَّ رَ

يهِ . لَ بادِ عَ العِ
أِ،  ذا املَبدَ ـيَّةَ هَ قِّ أَحَ أِ ، وَ ذا املَبدَ ةَ هَ كانَ مَ أِ ، وَ ذا املَبدَ ةَ هَ ظَمَ م عَ نكُ رفَ مِ ن عَ مْ بِمَ أَنعِ فَ
ال  وَ األَرضِ  قِ  رشَ يفِ  دُ  يُوجَ ال  هُ  نَّ أَ وَ  ، األَرضِ  هِ  ذِ هَ ظَهرِ  ىلَ  عَ ءٍ  يشَ أَغىلَ  أَنَّه  لِمَ  عَ وَ
هِ  قِيَمِ ن  مِ يئا  شَ ي  يُساوِ ما  ال  وَ  ، دانِيهِ  يُ ما  ال  وَ نهُ  مِ بُ  قرُ يَ ما  ال  وَ  ، يهِ  يُساوِ ما  ا  رهبِ غَ
ذا  ن هَ ىلَ مِ هِ أَغْ واطِفِ يفِ عَ هِ وَ رِ شاعِ يفِ مَ قلِهِ وَ ىلَ ظَهرِ األَرضِ يفِ عَ هُ لَيسَ عَ نَّ أَ ئِهِ ، وَ بادِ مَ وَ
صَّ اهللاُ بِهِ  ي خَ حيِ الَّذِ ذا الوَ هَ ةِ ، وَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ هَ ينِ ، وَ ذا الدِّ هَ ذا املِنْهاجِ ، وَ هَ أِ ، وَ املَبدَ

ىلَ آلِهِ . يهِ وعَ لَ كَ عَ لَّم وبارَ طَفَى صىلَّ اهللا وسَ بيَّنا املُصْ نَ
عْطِي  لَّ يُ زَّ وجَ قالُ : «إِنَّ اهللاَ عَ لِكَ يُ يفِ ذَ ودِ ، وَ جُ ذا الوُ ءٍ يفِ هَ وَ أَغىلَ يشَ أُ هُ ذا املَبدَ هَ
 .. ينَ مَن أَعطاه الدِّ » (١)  وَ بَّ ن أَحَ نَ إِال مَ يْ عْطِي الدِّ ال يُ ِبُّ ، وَ نْ ال حيُ مَ ِبُّ وَ نْ حيُ يا مَ نْ الدُّ
َذا  يِيَ هلِ حَ ينِ ، وَ ذا الدِّ بِيلِ هَ ماتَ يفِ سَ ينِ ، وَ عاشَ لِلدِّ تَهِ ، وَ ظَمَ عَ ينِ وَ ةَ الدِّ فَ قِيمَ رَ عَ

ينَ فَقد أَحبَّه». ن أَعطاه اهللاُ الدِّ يثِ «فَمَ دِ ةُ احلَ تِمَّ تَ دُ ، وَ مامُ أَمحَ واهُ اإلِ (١) رَ
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لِمَ أَنَّ  عَ ينِ ، وَ ذا الدِّ ءِ هَ وْ ىلَ ضَ عَ النّاسِ عَ لَ مَ تَعامَ ينِ ، وَ نْ أَجلِ الدِّ أَقامَ مِ ينِ ، وَ الدِّ
تُه . ظَمَ تَعالَت عَ اللُه وَ لَّ جَ بِّ العاملَنيَ جَ الم لِرَ املُ االستِسْ ينِ كَ ذا الدِّ عنَى هَ مَ

ةَ  يقَ قِ َذا النُّورِ ، بَل ال حَ ءُ هبِ هوَ ال يَستَيضِ ياتُه وَ ت حَ نْ مَضَ ىلَ مَ ةَ عَ َ دَّ احلَرسْ ما أَشَ وَ
وعِ هلَذا النُّورِ ، (¬  المِ هلَذا النُّورِ ، واخلُضُ تِسْ بدِ .. إالّ باالسْ رُّ يفِ فُؤادِ العَ قِ يامنٍ يَ إلِ
مْ  كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ®̄  ° ± μ  ́³ ² )   [النساء:٦٥]، و«ال يُ

. (١)« ئْتُ بِهِ بَعاً ملِا جِ واهُ تَ ونَ هَ تَّى يَكُ حَ
اهَ  بَنيُِّ اجتِّ تِي تُ ةُ املِيزانِ الَّ وكَ وَ شَ هُ الئِقِ ، وَ ةِ اخلَ ىلَ عامَّ وَ الغالِبُ عَ (٢) هُ لِكَ أَنَّ اهلَوَ ذَ وَ
م  وائِهِ م يفِ تَسيِـريِ أَهْ ـهُ إِنَّ لَ وً ، وَ لِّ إِنسانٍ يفِ احلَياةِ هَ إِنَّ  لِكُ نسانِ  يفِ احلَياةِ ، فَ اإلِ
يها  ونَ إِلَ هُ جَّ تَوَ تِي يَ م الَّ تِهِ هَ جْ ِم أَو وِ لُوهبِ قرُّ يفِ قُ ةُ ما يَ يقَ قِ ي حَ ها أَحواالً ، هِ عَ ِ مَ ريْ والسَّ

(: ; > =)   [البقرة:١٤٨] وَ (8 9 : ; >)   [األعراف:١٦٠].

بِكَ  بُ  يَذهَ أَينَ   ،   اهلَوَ يفِ  تَظهرُ   .. كَ  خاطِرِ وَ لبِكَ  قَ هِ  جُّ تَوَ يثُ  حَ نْ  مِ تُك  جهَ فَوِ
كَ  رَّ تَحَ لَّمَ أَو تَ تَـكَ فَ أَو تَ َّ تَرصَ يدُ أنْ تَ رِ ينَام تُ واكَ حِ ا هَ دةٌ تَضبِطُ هبِ كَ قاعِ ندَ ل عِ ؟ هَ واكَ هَ
ةَ الفانِياتِ  يطِرُ ؟ أَمْ أَنَّ إِرادَ ي يُسَ هوَ الَّذِ كُ ، وَ رِّ ي حيُ و الَّذِ واكَ هُ هِ احلَياةِ ؟ أَمْ أَنَّ هَ ذِ يفِ هَ
ئْتُ  بَعاً ملِا جِ واهُ تَ ونَ هَ تَّى يَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ واكَ ؟ وَ «ال يُ تَىضَ هَ قْ عُ مُ ضِ تِي ختُ ي الَّ هِ

ىلَ آلِهِ . لَيه وعَ ك عَ لَّم وبارَ ىلَّ اهللا وسَ »(٣)  صَ بِهِ
هِ  واطِفِ عَ َواهُ وَ قَفَ هبِ خصٌ وَ ةِ إِال شَ رَ بلَ اآلخِ نيا قَ ةَ يفِ الدُّ عادَ وقُ السَّ ذُ فَال واهللا ال يَ

رِ «األربَعِني» . يّ يفِ آخِ وِ هُ النَّوَ حَ حَّ قَد صَ ، وَ هُ ثِقاتٌ جالُ رِ هُ ، وَ ريُ غَ فيانَ وَ نُ بنُ سُ سَ هُ احلَ جَ (١) أَخرَ
  ̧¶ μ ´) : هُ اللُ لَّ جَ هِ قالَ اهللاُ جَ باعِ ةِ اتِّ طُورَ خلُ يلُ النَّفسِ اخلاطِئ ، وَ وَ مَ  هُ وَ (٢) اهلَ

º ¹ «)   [املؤمنون:٧١].
ه . جيُ بَقَ ختَرِ (٣) سَ
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ذا النُّورِ .(١) لِّها أَمامَ هَ هِ كُ رِ شاعِ مَ وَ
نـا يْ تَدَ هِ اهْ ورُ املُبـنيُ بـِ ـوَ النـُّ ـبِيلِهُ  سَ ـي إِىل أَقْوَ اعِ ـوَ الدّ هُ
ـو عُ دْ يَ قِّ  ـَ باحلْ ـيـا  داعِ يـلِأَتانـا  لِ الثَّقِ ـوْ ـالمِ  بالقَ سْ إِىل  اإلِ
بْـدٍ عَ لُّ  كُ ـةِ  جابَ باإلِ رَ   بـادَ ـولِفَ سُ لِلرَّ وَ لِإلِلـهِ  طِيـعٍ  مُ
ـيٍ بَغْ وَ ـرٍ  فْ كُ ذِي   لُّ  كُ ـرَ  أَنكَ لُـولِوَ تّـالٍ  ضَ لُّ خَ ضَ كُ ـرَ أَعْ وَ
ٍ ـريْ خَ لِّ   بـكُ بلُـونَ  املُقْ ـمْ إِىل الظِّـلِّ  الظَّلِيـلِفَفـازَ  باهُ قْ عُ وَ
قبَى كانَ عُ ونَ وَ ضُ رِ خابَ املُعْ (١)وَ بِيلِ يِ الوَ زْ مْ إِىل  اخلِ يهِ عاصِ مَ

اهُ ، ثمَّ  ؤتِيكَ إيّ ه لَكَ باختِيارٍ يُ عنَى التَّـكلِيفِ : ابتِالءُ اهللاِ واختِبارُ   مَ
اله . جٍ يَرضاهُ تَعاىلَ يفِ عُ نهَ ىلَ مَ ذا االختِيارَ عَ رَ هَ خِّ نكَ أَنْ  تُسَ طْلُبُ مِ يَ

ذا  لْ كَ طاباً بِأَنِ افْعَ يكَ خِ هَ إِلَ جَّ لَ .. وَ عَ فْ أَنْ ال تَ لَ وَ عَ فْ رُ فِيهِ أَنْ تَ إِذا أَعطاكَ أَمراً تَقدِ فَ
ىلَ  بِّ املُبَلَّغِ عَ ن الرَّ هِ مِ جَّ طابِ املُوَ ذا اخلِ ن هَ ةٌ عَ بارَ أنَّ  التَّـكلِيفَ عِ ذا ، فَكَ علْ كَ فْ ال تَ وَ
ذا ،  لْ كَ ن املَخلُوقاتِ أَن افعَ م هلَذا النَّوعِ مِ لَيهِ ه عَ المُ سَ لَواتُ اهللا وَ لِ صَ سُ ي الرُّ أَيدِ

ذا . لْ كَ ال تَفعَ وَ
ه ..  خالِقُ هُ  لَ هُ  أَباحَ فِيام  إِال  فْ  َّ تَرصَ يَ مل  وَ بُّه  رَ يَه  ضِ رَ ام  لـِ ه  اختِيارَ نسانُ  اإلِ رَ  خَّ سَ إِنْ  فَ
يمِ  وائِرِ التَّـكرِ عَ إِىل دَ رفَ قَّ أَنْ يُ تَحَ قِّ التَّـكلِيفِ ، فاسْ قامَ بِحَ تِبارِ ، وَ ذا االخْ حَ يفِ هَ نَجَ
ن  ولُ اخلـَالئِقِ ، مِ قُ لُه عُ مٍ ال تَصِ رَ كَ ِّ اللَّطِيفِ ، وَ الهُ الربَ وْ ودِ مَ ظَى بِجُ حيُ يفِ ، وَ ِ والتَّرشْ

ها : طلَعُ بَيشِ مَ دٍ احلَ يلِّ بنِ حمُمَّ مامِ عَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
بُولِ ةِ والقَ  اإلِجابَ م بُرشَ ولِلَكُ سُ الرَّ ةِ  طَ بِواسِ املوىلَ  مِن 
مْ تُ بْ ةِ  فاستَجَ نايَ ي العِ عا داعِ يلِدَ زِ اجلَ ضلِ  الفَ إِىل  مْ  تُ رْ بادَ وَ

معاين تكليف 
اهللا لعباده
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

تَعاىلَ . بحانَه وَ ودِ اخلـالِق سُ أَنواعِ جُ
ةِ بِام  ةِ واملَهانَ لَّ ةِ الذِّ لَه إِىلَ دائِرَ نْقُ ىلَ اهللا أَنْ  يَ اً عَ قّ قِّ التَّـكلِيفِ .. كانَ حَ مْ بِحَ قُ إِنْ ملَ يَ وَ
ها  تُطِيقُ ال  أَيضاً  ي  هِ تِي  الَّ واألَهوالِ  دائِدِ  والشَّ والتَّعنِيفِ  يبِ  التَّعذِ ن  مِ يهِ  لَ عَ هُ  لِّطُ يُسَ
اللُه  جَ لَّ  جَ اجلَبّارِ  بِّ  الرَّ ن  مِ لُ  ْصُ حيَ ي  الَّذِ ولِ  املَهُ اهلَولِ  ن  مِ ولُ  قُ العُ ا  هبِ ِيطُ  حتُ ال  وَ

هِ . رِ ن أَمْ نيَ عَ ضِ رِ عْ لِلمُ

 K  J  I  H  G  F  E  D)  : تَعاىلَ  اهللاُ  قالَ   
يلِ  عِ طابُ للرَّ هَ اخلِ جِّ )   [التوبة:٣٨] ، إِذا وُ ةَ R Q P O N M L .. اآليَ

 f e d c)  : تَعاىلَ  قالَ   ، فِيهِ  رَ  كَّ تَفَ نَ أَنْ  نا  لَ ىلَ  فاألَوْ  ، لِ  األَوَّ
لْ  يَستَبدِ ذابِهِ األَلِيمِ ؟ وَ ىلَ عَ رُ عَ ل تَقدِ هَ j i h g)   [التوبة:٣٩]، وَ
ونَ  ذُ أخُ جالٌ يَ يَأيتِ رِ سَ بْ .. نَمْ ، وَ هَ ةَ الئِمٍ ، اِذْ ومَ افُونَ لَ ال خيَ ونَه ، وَ ُ م يَنرصُ كُ ريَ قَوماً غَ

ونَ إِىل فَوق . يَطلَعُ وفَ ، وَ فُ الصُّ
أَهلُ  م  هُ وَ  ، م  كُ ريَ غَ قَوماً  لْ  تَبدِ سْ يَ وَ  ، بِ  املََشاغِ يفِ  وا  عُ قَ تَ  .. املَراتِبَ  وا  يِّعُ تُضَ إِنْ 
لُّ مَن  كُ إِفْضالِهِ ، وَ هِ وَ يمِ رِ م أَهلُ تَـكْ هُ َتِهِ ، وَ محْ م أَهلُ رَ هُ تِهِ ، وَ م أَهلُ نَظْرَ هُ تِهِ ، وَ نُرصَ
وهُ ..  تُـمُ لَكِن إِنْ  نَرصَ ندِ اهللا ، وَ ن عِ َ مِ ةُ أَنَّ النَّرصْ يقَ هِ ، واحلَقِ ن نَفسِ ر عَ أَخَّ إِنَّام تَ رَ فَ أَخَّ تَ
ياذُ بِاهللا . (١) والعِ ةً رَ كَ ونُ مَ إال نَـكُ ةِ إِن شاءَ اهللا ، وَ ومُ بِالنُّرصَ م أَنـصاراً . نَقُ يكُ مِّ يُسَ فَسَ

ة واالحتِيال . يعَ دِ هوَ اخلَ رِ وَ كْ ن الـمَ (١) أَي : مِ

خطر التّكاسل 
والتّواين يف 

سالة  خدمة الرّ
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

 h) ، نها م اهللا مِ هُ لِّصُ ـخَ لِمِني ، إِنْ شاءَ اهللاُ يُ تَلعَتِ املُسْ  أَحوالٌ ابْ
 vut s r q p o n m l k j i
ةُ  عِي ، وبه الثِّـقَ z y x w } | { ~ )   [األنبياء:٨٧-٨٨]، اهللاُ مَ

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ) إِذْ  وَ  ، النُ   التُّـكْ يهِ  لَ عَ وَ
 ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â

ملا  ؛  أَوىلَ  ةِ  بِاألُمَّ لِكَ  ذَ لَ  عَ فْ يَ أَنْ  فَ إِرسائِيلَ  بِبَنِي  لِكَ  ذَ فَعَل  دْ  قَ إِذْ  وَ [الصف:١٤]،     (  ó

ةِ . يَّ دِ مَّ ةِ املُحَ هِ األُمَّ ذِ ه هلَ مُ رَ كَ ه وَ طَفاؤُ ه واصْ تَضاهُ اختِيارُ اقْ
ةٌ  بارَ عِ  .. بادِ  لِلعِ تْ  هَ جَّ تَوَ تِي  الَّ الءِ  ؤُ هَ لِ  سُ والرُّ األَنبِياءِ  واتِ  عَ دَ أَنَّ  ةُ  الصَ واخلُ
 ، هُ  كُ يُدرِ وَ لِكَ  لِذَ هِ  بادِ عِ ن  مِ يبُ  يَستَجِ مَن  وَ بُودِ  املَعْ دِ  الواحِ بَني  ودٍ  هُ عُ وَ ودٍ  قُ عُ ن  عَ
ةَ احلَقِّ  هادَ دَ شَ هِ م مَن شَ نهُ ةِ ، فَمِ وَ عْ نيَ لِلدَّ يبـِ لِكَ أَحوالُ املُستَجِ تْ بَعدَ ذَ تَلَفَ مَّ اخْ ثُ
م  نْهُ مِ وَ  ، ينَ  دِ القاعِ ن  مِ فَكانَ  ضْ ..  نتَهِ يَ مل  وَ  ، هِ  سِ نَفْ ةِ  خاصَّ يفِ  ا  هبِ لِ  مَ بِالعَ تَفَى  واكْ
قاً ألَنواعِ  عاشِ بِّ تَعاىلَ ، وَ بيلِ الرَّ قاً لِلبَذلِ يفِ سَ هُ عاشِ لُ عَ قتَضاها ما جيَ لِمَ أَنَّ مُ مَن عَ

نيِ : (! "  يقَ رِ وفِ ، قالَ تَعاىلَ يفِ الفَ فُ عاً لِلصُّ سارِ مُ سابِقاً وَ ياتِ فَكان مُ التَّضحِ
م ما  كِنَّهُ لَ يامنِ  ، وَ ةِ اإلِ دَ ن قاعِ م مِ جهُ رِ لَم خيُ # $ % & ' ))   فَ

ر (! " # $ % & ' ) (  نْفِ اآلخَ عَ الصِّ ا مَ وْ تَوَ اسْ
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *
 JI H G FE D C B A @ ? > = < ; :
نَقصٍ  إِىلَ  م  هُ دُ تَقاعُ م(١)  اهُ أَدّ ينَ  ذِ الَّ عنِ  وقالَ   ، [النساء:٩٥-٩٦]      (  N M L K

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P)  : احلَقِّ  ألَمرِ  تِهم  إِقامَ يفِ 

م . لَهُ (١)  أَي: أَوصَ

دعوة األنبياء 
عهود بني العباد 

واملعبود
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹)  :   األُخرَ ةِ  اآليَ يفِ  قالَ  مَّ  ثُ [النساء:٩٧]،     (  n  m
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
ذا  فَهَ م  هُ عَ مَ لُوا  قاتَ وَ وا  قُ أَنفَ قَد  إِذْ   ، [احلديد:١٠]     (×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
انْتَهى  د  فَقَ وا ..  ـدُ يُـجاهِ أَنْ   ضٌ  ــرَ غَ هلُم  لَيسَ  ممَّن  ونَ  ــدُ القاعِ ا  أَمّ وَ  ، م  هُ زاؤُ جَ

م .  هُ ريُ صِ لِمَ مَ عُ م وَ هُ أَمرُ
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å) : م نهُ د قالَ اهللا عَ ونَ فَقَ دُ الءِ املجاهِ ؤُ ا هَ أَمّ وَ
وا  قُ فَ لَّهم أَنْ ُم كُ Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ×)   [احلديد:١٠]، مَع أَهنَّ
قْتَ أَنْ كانَ   وَ ة ، وَ دَّ قْتَ الشِّ لُوا وَ قاتَ وا وَ قُ فَ م أَنْ ةً ؛ ألَهنَّ جَ رَ الءِ أَعظَمُ دَ ؤُ لُوا لَكِن هَ قاتَ وَ

ةِ . عوَ هِ الدَّ ةِ هلَذِ تِجابَ لِكَ املَراتِبُ لِالسْ تَبَيَّنَتْ بِذَ تْحِ ، فَ بلَ الفَ قَ بَ ، وَ احلالُ أَصعَ
أَنَّنا  عنَى  بِمَ ؟  ةِ  االستِجابَ هِ  ذِ هَ راتِب  مَ ن  مِ أَعاملِنا  يفِ  نَحنُ  أَين  فَ لِكَ ..  ذَ متُم  فَهِ إِذا 
هُ ؟  ريُ و تَفسِ ما هُ ا ، وَ نا هبِ قِيامِ ةِ وَ عوَ ه الدَّ دراكِ ملعنَى انتِامئِنا هلذِ قَّ اإلِ كَ حَ يدُ أَن  نُدرِ نُرِ
زمِ  دقِ والعَ رُ يفِ الصِّ ظْهَ كَ أَنَّ هللا فِيهِ اختِياراً يَ نُدرِ تُهُ ؟ وَ يقَ قِ ي حَ ما هِ يانُهُ؟ وَ و بَ ما هُ وَ
لُحُ لَه مَن كانَ   ال يَصْ نيا ، وَ رَ احلَياةَ الدُّ لُحُ لَه مَن آثَ كَ أَنَّه ال يَصْ نُدرِ نيَ ، وَ يبـِ نَ املستَجِ مِ

تَعاىلَ . كَ وَ بارَ ريَ احلَقِّ تَ هُ غَ قَصدُ
ومُ  قُ يَ ال  أَنَّه  نَعلَمُ  فَ  ، ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هلِ تِنا  واستِجابَ م  اكُ إِيّ وَ نا  اجتِامعِ عنَى  مَ نا  كْ أَدرَ إِذا 
ها  جذورَ لَعَ  فنَقْ نَتصفَّى  وَ  ، منها  نْخلِعَ  نَ وَ نها  عَ ىلَّ  تَخَ نَ أَن   ِبُ  جيَ فاتٍ  بِصِ إِال  ها  أَمرُ
ها  يَ مغرسَ بَّثَ هبا ، ونُقوِّ تَشَ نَ لَيها ، وَ تَثبَّتَ عَ نَ ا ، وَ تَحىلَّ هبِ ِب أَن  نَ منّا ، وصفاتٍ جيَ
لِ  مَ االتِ العَ ن جمَ الٍ مِ نّا يفِ أَيِّ جمَ لٍ مِ لِك قِيامُ كلِّ عامِ تَّبُ عليه بَعدَ ذَ نا ، يَرتَ وسِ يفِ نُفُ
جهِ  ىلَ وَ فاءِ ، عَ جهِ الصَّ ىلَ وَ ه بِاألَمرِ عَ ها ، قِيامُ جِ ةِ ، يفِ البَلدِ أو يفِ خارِ عوَ ه الدَّ يفِ هذِ



( ٣٨ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

جهِ  ىلَ وَ عَ تقانِ  ، وَ جهِ اإلِ ىلَ وَ عَ جهِ اإلِحسان  ، وَ ىلَ وَ عَ ى ، وَ جهِ التُّقَ ىلَ وَ قاءِ ، عَ النـَّ
سعِ . بَذلِ الوُ التَّفاينِ وَ

ن  لَ مِ مَّ ةِ .. حتَ سالَ قَ بِالرِّ دَّ مَن صَ ها ، وَ مَ دَ ةِ .. خَ سالَ قَ بِالرِّ دَّ  مَن صَ
ن أَجلِها . ه مِ نَفسَ ل مالَه وَ ةِ .. بَذَ سالَ قَ بِالرِّ دَّ مَن صَ أَجلِها ، وَ

ةٍ  مَّ لِقتُم ملُِهِ م: أَنتُم خُ نادِيكُ ةٌ ، تُ بِريَ ةِ .. كَ سالَ قائقُ الرِّ ةٌ ، حَ ظِيمَ سالةِ .. عَ قائقُ الرِّ حَ
هِ  ذِ هَ بِلتُم  قَ إِذا  يم  رِ الكَ ن  مِ يمٌ  تَكرِ م  لَكُ أَنتم   ، ظِيمٍ  عَ دٍ  ملقصَ دتُم  جِ وُ أَنتُم   ،   بـرَ كُ
يِّئـتُمْ لَه  بِّ ، فَام أَعظَمَ ما هُ ن الرَّ ة الكربَ مِ رامَ لُ الكَ نازِ م يفِ دارِ اخلُلدِ مَ ةَ ، لَكُ سالَ الرِّ

ة .(١) ـرامَ بِلتُمُ الكَ إِذا قَ
هُ ـتَ لَ وكَ ألَمـرٍ لَو فَطِنـْ ـحُ شَّ (١)قَد رَ لِ عَ اهلَمَ ى مَ كَ أَنْ  تَرعَ أْ بنَفسِ فاربَ

نيُ بِاهللا  زدادَ اليَقِ يَ لبِكَ ، وَ يامنُ يفِ قَ زدادَ اإلِ هِ احلياةِ .. إِال أَن  يَ ذِ تُكَ يفِ هَ مَّ واهللا ما مهِ
ةِ  عادَ نتِقالِ لِلسَّ يَّأَ لالِ تهَ تَ نياكَ ، وَ ةِ يفِ دُ عادَ اتِ السَّ ذّ وقَ لَ تَذُ دَ وَ ـتَسعَ كَ ، فَ لَقَ ي خَ الَّذِ

ىلَ (ال إِله إِال اهللا) . فاتِك عَ ـربَ بِوَ الكُ
يا   ، ـثُ  باعِ يا  لَيها  عَ ثنا  وابعَ  ، يتُ  ـِ ممُ يا  لَيها  عَ ـتنا  أَمِ وَ  ، يُّ  حَ يا  لَيها  عَ يِنا  أَحْ مَّ  اللَّهُ

ِني . امحِ مَ الرّ أَرحَ

رائِي  يلِ الطُّغْ يدِ أَيب إِسامعِ مِ ةِ لِلعَ وبَ » واملنسُ مِ جَ يَّةِ العَ يَّةِ املشهور بـ«المِ ةِ الالّمِ يدَ صِ ن القَ (١) البَيتُ مِ
ها : طلَعُ مَ

لِ طَ ن اخلَ أي صانَتنِي عَ لِأَصالةُ الرَّ طَ ضلِ زانَتنِي لَد العَ ةُ الفَ ليَ حِ وَ
يِّ ص ٤٩٩ . مِ يِّدِ أَمحَدِ اهلاشِ » لِلسَّ رَ األدَبِ واهِ اُنظُر «جَ

مهمة الداعي يف 
احلياة
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

إِذا  إِذا قامَ دَعا ، وَ ا إِال مَن دُعِي ، إِذا دُعي قامَ ، وَ قومُ هبِ عوةُ ما يَ  الدَّ
 ، رَ عانٍ  أُخَ وفَّقٌ إِىل مَ مُ وٌّ بِه ، وَ دعُ مَ وٌّ إِليهِ ، وَ دعُ ذا فَهوَ مَ كَ هَ دَعا قامَ واعتَىلَ لَه املقامُ ، وَ
عَ  دْ مَن ملَ يُ وٍّ ، وَ دعُ لُ مَ هوَ أَيضاً أَوَّ لِ ، وَ اعي األَوَّ ها البَعض يفِ الدّ ي يفِ بَعضِ مَّ تَنطَوِ ثُ

و ؟ يفَ يَدعُ كَ

 ، بِيدِ  العَ خريِ  وَ  ، يدٍ  عِ كلِّ  أَصلِ  ةِ  يقَ طَرِ ىلَ  عَ م  كُ اجتِامعُ  .. يدُ  العِ  
ن  مِ  ، تِه  دَعوَ وَ ديهِ  هَ وَ تِهِ  يقَ طَرِ ىلَ  عَ االجتامعُ   ، لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ
بالعيدِ  بَه  صاحِ  ْ فبَرشِّ  .. قلبٍ  يفِ  هُ  مهُّ دَ  جِ وُ حيثام   ، باطِناً  وَ راً  ظاهِ األَعيادِ  أبركِ 
ا بِاخلَيبَةِ ؛ ألَنَّه  ْ أَصحاهبَ لُوب .. فبَرشِّ ن القُ هُ مِ هُ وأفكارُ ومُ ُ تْ مهُ دَ قِ ، وحيثُام فُ واملزيدِ
تَعاىلَ أُسوةً  بحانه وَ علهُ اهللاُ سُ ةُ اهللاِ الَّذي جَ لَّم أُسوَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ
قطُوعٌ عنه يفِ القيامةِ ، فَام هو  هُ .. فهو مَ َلَ مهَّ هُ وال محَ َلَ فِكرَ هِ ، فَكلُّ قلبٍ ما محَ خللقِ

ه؟! ندَ يدُ عِ العِ

تُهُ  شاهبَ ربِ فِيهِ مُ ُّ القُ م ؟ رسِ نَفعِهِ ةِ وَ ربِ يفِ اهلَمِّ بِاألُمَّ ُّ القُ فُونَ ما رسِ  تَعرِ
األَخيارِ  منَ  م  لِّهِ كُ ودِ  جُ الوُ أَهلِ  ومُ  ُ مهُ بَل   ، نا  ومُ ُ مهُ هِ  ذِ هَ اآلنَ   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ
بِريا،  تِامماً كَ ةِ اهْ تمٌ بِاألُمَّ هْ و مُ لَّم ، هُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ و صَ هِ هُ نْ مهِّ ي شيئاً مِ ، ما تُساوِ ةِ بِاألُمَّ
ةً  ساعَ رُ وَ ةً نَذكُ نامُ ، ساعَ ةً نَ ساعَ ومُ وَ ةً نَقُ مْ ساعَ اكُ إِيّ رياً ، نَحنُ وَ ثـِ ةِ كَ نَ األُمَّ نتبِهٌ مِ و مُ هُ وَ

محَةِ اهللا بِهِ . يفِ رَ تِهِ ، وَ كَ رَ ةُ يفِ بَ لَّم األُمَّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ و صَ ى ، لَكِن هُ نَنسَ
لِ  مْ ُونَه بِحَ ربُ ملا تُشاهبِ م القُ لُ لَكُ صُ ربِ ، حيَ ُّ القُ ينِهِ رسِ ذا بِعَ وهُ ، فَهَ تُمُ إِذا أَنتُم شاهبَ فَ

ذا اهلَمّ . هَ

اتصال سند 
الدعوة

مفهوم العيد

رس القرب 
يف استشعار 
االهتامم باألمة



( ٤٠ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ةِ  لَ اً يفِ الصِّ يّ وِ ونُ قَ هُ يَكُ ُ َذا الَّذي يُشاهبِ هلِ صفٌ قَويٌّ فِيه ، وَ صفُ ، وَ ذا الوَ ةً هَ خاصَّ
لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ بهِ صَ

ن  مِ النّاسَ  ذُ  نقِ يُ لَّم ..  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ هُ  فِكرُ وَ هُ  ُّ مهَ  
 ، قبالِ دبارِ إِىل اإلِ ن اإلِ كرِ ، مِ ةِ إِىل الذِّ فلَ ن الغَ ربِ ، مِ نَ البُعدِ إِىل القُ النّارِ إِىل اجلَنَّةِ ، مِ

 /  .  -  ,  +)  ! فِيها  اهللاُ  هُ  ظَّفَ وَ تِي  الَّ ةُ  ظِيفَ الوَ هِ  ذِ هَ وَ  ! ه  ُّ مهَ ذا  هَ
0 1 32 4 5 6 7 8 )   [األحزاب:٤٥-٤٦] .

ها : نَرشُ ا وَ م هبِ قكُ قُّ ي حتَ ورِ ُ ن الرضَّ دةٌ ، مِ ةٌ متَأَكِّ مَ هامُّ الزِ ه مَ ذِ   هَ
امِ  * واحرتِ  ، دِ  ضُ العَ دِّ  شَ وَ  ، ةِ  دَّ واملوَ ةِ  رَ واملُؤازَ والتَّآلفِ  ةِ  وَّ األُخُ دِ  قَواعِ ثبِيتُ  تَ

اتِ .  نُكرانِ الذّ ريِ ، وَ إِكرامِ الغَ وَ
ولِهِ  * سُ رَ وَ بِاهللا  لُّقِ  التَعَ ةُ  يَ تَقوِ وَ  ، راداتِ  واإلِ دِ  بِاملقاصِ وِّ  مُ والسُّ وحانِيَّةِ  الرَّ رسُ  غَ

سنِ  حُ وَ  ، كرِ  والشُّ كرِ  بِالذِّ قِ  قُّ والتَّحَ  ، ـنيَ  احلِ والصّ أَصحابِهِ  وَ يتِهِ  بَ أَهلِ  وَ
بادة. العِ

إِنْجازُ  * قارِ ، وَ يةِ والوَ دِّ ةُ اجلِ مَ الزَ مُ ك ، وَ راتِ واملدارِ يقُ آفاقِ التَّصوّ تَعمِ يعُ وَ تَوسِ
. ودِ وااللتِزاماتِ عُ األَعاملِ والوُ

ثمرة االهتامم 
باألمة

مهام يلزم 
التحقق هبا



( ٤١ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ين  ذا الدِّ ةِ هَ دمَ خِ ةِ وَ مَّ هِ األُ ذِ ةِ هَ دمَ ن نَوايا يفِ خِ ناكَ مِ  (١) إِنْ كانَ  هُ
إِنْ   فِيقِ ، وَ فتَحُ أَبوابَ التَّوَ لِكَ ؛ ألَنَّ  النَّوايا تَ مْ بِذَ أَنْعِ ةِ فَ ريَ صِ ةِ القَ ودَ م املحدُ كُ يفِ أَعامرِ
يهِ أَغىلَ  لَ تْ عَ ضَ رِ يحَ مَن عُ يا وَ ةٍ ، فَ ةٍ أَو ساقِطَ رُ تَفكِرياتٍ قارصِ كِّ فَ م يُ نكُ دُ مِ كانَ  الواحِ

يئًا . ي شَ لَيها ما ال يُساوِ رَ عَ آثَ نِيّاتِ ، وَ َ بِالتّافِهاتِ والدَّ يضِ البِضاعاتِ فَرَ
أَعاملٌ  م  هلَ وَ  ، واملالِ  نيا  الدُّ أنِ   شَ يمِ  تَفخِ ن  مِ ءٌ  يشَ م  لُوهبِ قُ يفِ  ى  بقَ يَ ينَ  ذِ الَّ بَعْضُ  وَ
يُناديِ  وسِ اخلَالئِقِ ، فَ ؤُ ىلَ رُ فَع عَ م فَريُ هِ دِ يِّـئاتِ ، يُؤتَى بِأَحَ صاحلاتٌ واجتِنابٌ لِلسَّ
ن  هِ مِ جهِ تَساقَطَ حلَمُ وَ تّى  يَ لُ حَ يَخجَ قَّر اهللاُ»(٢) فَ ظَّم ما حَ ذا عَ لَيه:ِ «أَال إِنَّ هَ املَلَكُ عَ
لِنيَ  ةِ واألَوَّ يقِني واملالئِكَ دِّ لِ والصِّ سُ ياءٍ ، أَمامَ األَنبياءِ والرُّ حَ لٍ وَ جَ وقِفُ خَ لِ ، مَ اخلَجَ

رَ اهللا» . قَّ ظَّمَ ما حَ ذا عَ وا هَ م: «اُنْظُرُ ينَ يُقال هلَ واآلخرِ
لِك  ن ذَ هِ مِ ىلَ نَفسِ ي عَ يَستَحِ هُ؟ فَ ظِّمُ أَنتَ تُعَ بادِ أَمراً وَ بُّ العِ رُ رَ قِّ يفَ حيُ فاه! كَ وا أَسَ
نيا ،  ن تَعظِيمِ الدُّ يئاً مِ لبِهِ شَ لِ واحلَياءِ ؛ ألَنَّ يفِ قَ ن اخلَجَ ـهِ مِ جهِ مُ وَ تَساقَطَ حلَ تَّى يَ حَ
تِي  نيا الَّ ن تَعظِيمِ الدُّ لبُهُ مِ فَّ قَ تَصَ لَكن ملَ يَ لَ الطّاعاتِ ، وَ فَعَ يئاتِ وَ مَع أَنهُ تَركَ السَّ

ةٍ .  وضَ ناحَ بَعُ يَ جَ أَبى اهللاُ أَن ال تُساوِ
ىلَ  عَ يِّنَةً  هَ اةَ  الشّ ه  ذِ هَ ونَ  : «أَتَرَ فَقالَ  يتَة  مَ شاةٍ  ىلَ  عَ لَّمَ  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النَّبِيُّ  رَّ  مَ
اهللا  ىلَ  عَ نُ  أَهوَ نيا  لَلدُّ ه  بِيَدِ نَفيسِ  والَّذي   : قال   . أَلقَوها  ا  واهنِ هَ مِن   : قالُوا  ؟  أَهلِها 
قَى  سَ ما  ةٍ  بَعُوضَ ناحَ  جَ اهللا  ندَ  عِ لُ  تَعدِ نيا  الدُّ كانَتِ  لَو  وَ  ، أَهلِها  ىلَ  عَ اةِ  الشّ هِ  ذِ هَ مِن 

ةِ  ١٤١٩ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ ثنَنيِ ٦ مِ ومِ االِ رصَ يَ وسِ عَ رُ يدَ دِ العَ سجِ (١) بِمَ
يعَ  لَّ مجَِ جَ زَّ وَ ةِ قَد أَدَّ إِىلَ اهللا عَ يامَ ومَ القِ بداً جاءَ يَ لَو أَنَّ عَ يهِ قالَ : «وَ روِ رِ يَ دِ دِ بنِ املنكَ مَّ ـحَ ن مُ (٢) عَ
معِ :  أَال  وسِ أَهلِ اجلَ ؤُ ىلَ رُ نادِي بِهِ عَ نادِياً يُ رَ اهللاُ لَه مُ نيا إِال أَمَ بٌّ لِلدُّ ِ يهِ إِال أَنَّه حمُ لَ ضَ عَ ما افتَـرَ

.« ليَةُ األولِياءِ ». «حِ لّ جَ زَّ وَ بَّ ما أَبغَضَ اهللاُ عَ ذا فُالناً ابنَ فُالنٍ قَد أَحَ إِنَّ هَ

نية اخلدمة 
والتعلق برس 
الصاحلني



( ٤٢ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

بِيبِ  ن احلَ المِ مِ الً ، بَعدَ هذا الكَ ـحَ لبِكَ مَ كُ هلا يفِ قَ لِامذا تَرتُ » (١)، فَ بَة ماءٍ نها رشَ كافِراً مِ
ربِطُنا  ه؟ اهللاُ يَ المِ كٌّ يفِ كَ ك شَ ندَ لْ عِ نَ اخلَالئِق؟ أَم هَ قُ قائلٍ مِ ؟ أَلَيسَ هوَ أَصدَ لِّ األَجَ

به إِنْ شاءَ اهللا . 
رَ ،  ثَ صُّ األَ نَقُ م وَ بَّهُ هبِِ تَشَ ى نَ سَ رْ ، عَ رَ كِرَ فِيهِ قَومٌ غُ »(٢) ، ذُ رْ رَ واآلنَ  نَختِمُ كِتابَ «الغُ

نُ إِنْ شاءَ اهللا . سُ حتَ نا ، وَ ن يُـجالِسُ فِيمَ ريَ فِينا وَ نَ السِّ يا ما هلُم مِ حتَ وَ
ال  وَ  ، م  هُ ريَ سِ نُحيِي  نَحنُ  وَ إِال  لَّمُ  تَكَ نَ ال  وَ  ، م  هُ َ ريَ سِ نُحيِي  نَحنُ  وَ إِال  نَجلِسُ  ما 
نا  لَ م ، وَ هُ ريَ نَحنُ نُحيِي سِ ال نُقيمُ يفِ مكانٍ إِال وَ م ، وَ هُ َ ريَ نَحنُ نُحيِي سِ نُسافِرُ إِال وَ
وقٍ ،  ةَ فُسُ ال ظُلمَ (٣)، وَ يبَةٍ ةَ  غِ ال ظُلمَ بٍ ، وَ ذِ ةَ  كَ لُ لِلنّاسِ ظُلمَ لِكَ ، ما نَحمِ اهلَناءُ بِذَ

وءِ ظَنٍّ . ةَ سُ ال ظُلمَ مٍ ، وَ ودٍ بِنِعَ حُ ةَ جُ ال ظُلمَ يِّئةٍ ، وَ ةَ نِيَّةٍ سَ ال ظُلمَ وَ
 ]  \  [  Z)  ، اهللا  لقِ  خَ مَع  وَ  ، اهللا  عَ  مَ األَدَبِ  أَنوارَ  لِلنّاسِ  لُ  نَحمِ
م  هبُ مَرشَ وَ تُهم  يقَ طَرِ املصطَفَى  ةُ  ثَ رَ وَ ؤالءِ  هَ وَ  ، بُ  شارِ مَ هلُم  النّاسُ  ^)[البقرة:٦٠]، 
ال  داً، وَ ونَ أَحَ دُ ـسِ ال حيَ دٍ ، وَ ىلَ أَحَ ونَ عَ دُ قِ ال حيَ اً ، وَ دٍ ىلَ أَحَ لُونَ عَ مِ فُونَ حيَ عرِ فاءُ ، فَام يَ الصَّ

د. م إِال األَحَ هُ ال قَصدُ داً ، وَ ونَ أَحَ عانِدُ ال يُ داً ، وَ ونَ أَحَ ال يُكابِرُ داً ، وَ ونَ أَحَ رُ فاخِ يُ
احلَيـا ـمُ  ـيامهُ سِ وَ   ــوَ التَّقْ مُ  ـهُ لِلِباسُ عْ لِ والفِ ـوْ َنُ يفِ القَ محْ ـمُ الرَّ هُ دُ قَصْ وَ
ًـد هُ ـمْ  ـُ أَفْعاهلُ وَ قٌ  ــدْ صِ مُ  ـُ قاهلُ (٤)مَ لِّ ـةُ الغِشِّ  والغِ وعَ نْزُ مْ مَ هُ ارُ أَرسْ وَ

تَّى ال  باً ثانِياً ، حَ نا مَرشَ لُ لَ ال جيَعَ هبم ، وَ نا مَرشَ بَ لُ مَرشَ ضوانُ  اهللا ، اهللاُ جيعَ م رِ لَيهِ (٤)عَ

عدٍ . هلِ بنِ سَ يثِ سَ دِ ن حَ ه مِ حَ إِسنادَ حَّ صَ ه واحلاكِمُ وَ واهُ ابنُ ماجَ (١) رَ
ثِ  دِّ مامِ املحَ مِ لِإلِ اجِ » كِتابٌ يفِ الرتَّ يِّ يعِ البَهِ املِ البَدِ رَ اجلَ رَ دُ يِّ وَ وِ رَ البَهاءِ الضَّ رَ ى «غُ مَّ و املسَ (٢) هُ

نَة ٩٦٠هـ . ىف سَ يّ املتوَ لَوِ رد باعَ يّ خِ لوِ ّ بنِ عَ يلِ د بنِ عَ مَّ حمُ
نتَ صادِقاً . لَو كُ هُ وَ كَ أَخاكَ املسلِمَ بِام يَكرَ ي ذِكرُ يبَةُ : هِ (٣) الغِ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لإلِ يدَ ن قَصِ (٤) البَيتانِ مِ
والنَّفـــلِ ريَّــةِ  العامِ ــرضِ  بِفَ ــومُ  ــولِ والفِعـلِأَقُ صدِ والقَ ها يفِ القَ قُ أَصـدُ وَ



( ٤٣ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ةِ  يامَ ومَ القِ تَأيتِ يَ رُ سَ بٌ آخَ نا (Z ] \ [ ^ ) ، إِنْ  كانَ  لَك مَرشَ قالَ لَ يُ
ولُ لَكَ احلَقُّ (Z ] \ [ ^)   [البقرة:٦٠]، ارشبْ  قُ هم يَ عَ يدُ أنْ  تَكونَ مَ رِ تُ

م (u t s r q)   [اإلرساء:٧١].   يهِ بْ إِلَ م فاذهَ هُ عَ بتَ مَ ِ ين رشَ ذِ عَ الَّ مَ
تُه  نايَ تْ عِ ةِ ، فاضَ ئِمَّ ن إِمامِ األَ ةِ مِ ئِمَّ بُ األَ أَقرَ ةِ ، وَ ئِمَّ ةِ بِإِمامِ األَ ئِمَّ (١) األَ قُ ؤالء أَلْصَ هَ

اد(٢):  نا احلَدّ يِّدُ م ، قالَ سَ ثلَهُ داً مِ بَّ أَحَ هم ، فَام أَحَ آثَرَ ن كلِّ جانِب فَ م مِ لَيهِ عَ
ةٌ نايَ ي عِ ـدِّ ـولِ اهللا جَ سُ نْ رَ يل مِ (٣)وَ ثـارُ إِيْ ثٌ وَ إِرْ ـدادٌ وَ إِمْ هٌ وَ جْ وَ وَ

مُ  لزَ يَ لٌّ  فَكُ  ، م  هُ آثَرَ ـرضةِ  احلَ ـلطانَ   سُ نَّ   ألَ ؛  م  هُ أوَ شَ أَحدٌ  بْلغُ  يَ فَال  م  هُ (٣)آثَرَ

هاب : (٤) ام قالَ احلَـبيبُ أَبوبَكر بن شِ كَ كانَه، وَ مَ
ـ اخلـَ ـن  مِ ـوه  لتُمُ مِ عَ قَـد  ام  بـِ ة(٤)ال  رادَ ذاك اإلِ ـتْ بـِ لكنْ قَضَ ـــريِ وَ

مِ  ، ص ٢٦٨  . رفُ الالّ رّ املنظُوم»  حَ ةِ : النَّفسُ ، اُنظُر «الدُّ يَّ رِ واملرادُ بِالعامِ
ب . ق : أَي أَقرَ (١) أَلصَ

ينَة  دِ ي مَ واحِ ن ضَ بَريِ مِ لِدَ بِالسّ اد ، وُ دّ دُ احلَ يّ بنُ حممَّ لَوِ بدُ اهللا بنُ عَ مامُ عَ وَ اإلِ ادُ : هُ دّ مامُ احلَ (٢) اإلِ
غِري  صَ هوَ  وَ ه  ُ بَرصَ فَّ  كُ  ، ١٠٤٤هـ  ر  فَ صَ هرِ  شَ ن  مِ سِ  اخلامِ يسِ  اخلَمِ ةِ  يلَ لَ وتَ  مَ رضَ بِحَ يم  تَرِ
ياً إِىلَ اهللا  ال زالَ داعِ نيِ عام ١٠٧٩هـ ، وَ يفَ ِ نيِ الرشَّ مَ ةِ ، سافَر إِىلَ احلَرَ ريَ نهُ بِنُورِ البَصِ ه اهللا عَ ضَ وَّ فَعَ
ةِ عام ١١٣٢هـ ،  عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يلَة الثُّالثاء ٧ مِ فاتُه لَ تَّى كانَت وَ هِ حَ هدِ ةَ جُ لِكَ غايَ باذِالً يفِ ذَ

يم . ِ نبَل بِرتَ ةِ زَ َ قربَ فِنَ بِمَ دُ وَ
ها : طلَعُ ةٍ لإلمام احلداد مَ يدَ ن قَصِ (٣) البَيتُ مِ
نارُ به  والفؤادُ  عري  شِ ليتَ  بارُأال  رِ إِدْ هْ ويف العمرِ إرساعٌ ويف الدَّ
عائدٌ األحبةِ  يِّ  حَ يف  يْشُ  العَ لِ  دِ يا سعدُ أقدارُهَ وْ تْ بالعَ رَ وهل قد جَ

ها : طلَعُ ينِ مَ هابِ الدِّ نِ بنِ شِ محَ بدِ الرَّ بِيبِ أَيبِ بَكرٍ بنِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٤) البَيتُ مِ
ةْ والقِالدَ ها  رطِ بِقُ رامِي  غَ ةْمِن  هادَ شَ ويتِ  مَ فَ ماً  غرَ مُ تْ  أَمُ إِنْ 

حادَّ  كانَ   ، هِ  والِدِ جرِ  حِ يفِ  يم  ِ بِرتَ بَّى  رَ تَ وَ أَ  نَشَ  ، فَلوقَة  آل  صنِ  حِ ةِ  ريَ بِقَ ١٢٦٢هـ  عام  لِدَ  وُ
يم  إِبراهِ بن  د  حممَّ يِّد  السَّ م :  نهُ عَ ذَ  أَخَ ينَ  الَّذِ نَ  مِ  ، ةِ  احلُجَّ  َ بَنيِّ  ، فظِ  واحلِ همِ  الفَ يعَ  ِ رسَ  ، كاءِ الذَّ
نَة  يفِّ سَ تِهِ واحلَبِيب أَمحَد املحضار ، تُوُ بَقَ مَن يفِ طَ اف وَ قّ يّ السَّ لَوِ ن بن عَ سِ يه واحلَبِيب حمُ قِ بِلفَ

ندِ . ر أَباد بِاهلِ يدَ ١٣٤١هـ بِحَ
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يلٌّ احلَبيشِ : قالَ احلَـبِيبُ عَ وَ
ـمْ امهُ كَ ـةْ  يَّ ِ الربَ يفِ  ــدْ  ماحَ مْ  ـوْ قَ مْ  ـُ فاهنَّ
واهم سِ ةْ  اخلَلِيْقَ يفِ  ـبْ  حَ تَصْ وَ تُرافِقْ  ال 
مْ طاهُ عَ باتِهْ  هِ نْ  مِ رْ  فَّ وَ الكْ  وْ مَ فانَّ 
مْ تَباهُ ـى واجْ ضَ ـمْ بالرِّ يْهِ لَ مْ عَ جادْ وانعَ
مْ ضاهُ رِ نْ   مِ نا  بُّ رَ ىضَ  يَرْ قَومْ  ُمْ  هلَ يا 
مْ ومْ ماهُ عَ القَ بْ مَ َ ا وارشْ وْ عَ عَ فِيْـام سَ فاسْ

(١) مْ باهُ دْ حَ ثْلَ ما  قَ بُّكْ مِ ْــبُوكْ رَ لَّ حيَ عَ
ثْبَتونَ يفِ  يُ لُونَ وَ جَّ تارُ أُناساً يُسَ خيَ بُ أُناساً وَ نتَخِ صَ ، فاحلَقُّ دائِامً يَ رَ هِ الفُ ذِ وا هَ ال تَرتكُ
حياءِ  بُ إلِ نتَخَ ذا يُ هَ نَنِ وَ حياءِ السُّ بُ إلِ نتَخَ ذا يُ ينِ االختِصاصِ مَع اخلَواصِّ ، هَ واوِ دَ

ظَّنا إِنْ  شاءَ اهللا (½ ¾  رُ حَ فِّ وَ يُ نا ، وَ مُ رِ ى اهللاُ ال حيَ سَ ةِ أَماكِنَ ، فَعَ دَّ ةِ يفِ عِ يعَ ِ الرشَّ
¿ Ã Â Á À)   [النساء:٦]، (¨ © ª » ¬ )   [هود:٣].

ولِهِ  سُ رَ وَ قِّ  لِلحَ خادِمٍ  ريُ  غَ أَنَّه  ذِهنِهِ  يفِ  م  نكُ مِ أَحدٌ  عُ  يَضَ ال   (٢)  
ـةٍ  إِنابَ وامُ  دَ يِّدِ ..  السَّ مَع  بدِ  العَ لُ  مَ عَ  ، اخلادِمِ  لُ  مَ عَ ؟  ناكَ  هُ لُ  يَعمَ سَ فَامذا   ، هِ  عِ رشَ وَ

نه . بَّ اهللاُ مِ طَلَبٍ ألَداءِ ما أَحَ وعٍ ، وَ ضُ خُ شيَـةٍ وَ خَ وَ

ها : طلَعُ بَيشِ مَ دٍ احلَ ِّ بنِ حمُمَّ يلِ مامِ عَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
عاهم لُك مَ قِّ واسْ لِ احلَ هْ ماعرِف احلَق ألْ راهُ وا وَ يثْ سارُ ى مِن حِ قَ يق التُّ رِ يفِ طَ

ر» ص ١٢٧ . رَ مط الدُّ اُنظُر «سِ
(٢) عامَ ١٤٢١ هـ .

به  خماطباً طالّ
جني من  املتخرّ
دار املصطفى
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وسِ  رُ الدُّ دَ  قْ عَ أَو  ضُ  رَ الغَ و  هُ ةِ  األَربِطَ ةَ  بِنايَ م أنَّ  كُ دِ أَحَ بالِ  ىلَ  عَ رُ  طُ خيَ إِنْ  كان   فَ  
أَو   ، ضُ  رَ الغَ و  هُ ـورَ  الظُّهُ أَو   ، ضُ  رَ الغَ و  هُ النّاسِ  مَع  يثَ  احلَدِ أَو   ، ضُ  رَ الغَ و  هُ
و  ذا هُ ن هَ ءٌ مِ ناك يشَ هيا ، ما هُ يُداوِ ـه وَ عالِجَ نَفسَ يهِ أَنْ  يُ لَ عَ ضُ .. فَ رَ ي الغَ ةَ هِ هرَ الشُّ
ضُ .. أَداءُ  رَ داً ، الغَ ا أَبَ يداً لِذاهتِ فِ ضاً مُ رَ سِ لَيسَ غَ ةِ واملَدارِ ضُ ، حتَّى بِناءُ األَربِطَ رَ الغَ
واملُستَطاعِ  سعِ  الوُ ةِ  غايَ بِبَذلِ  وَ  ، والنَّفسِ  وحِ  الرُّ بِبَذلِ  تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ هللا  ةِ  األَمانَ قِّ  حَ
واءً كانَ  يفِ  هِ بَنيَ اخلَلقِ ، سَ نَرشِ تَعاىلَ وَ بحانَه وَ عِ اهللا سُ لِ بِرشَ مَ لِّها يفِ العَ ةِ كُ درَ والقُ
بٍ أَو  لعَ دٍ أَو يفِ مَ سجِ طارٍ أَو يفِ مَ ةٍ أَو يفِ طائِرةٍ أَو يفِ مَ يّارَ وقٍ أَو يفِ سَ انٍ  أَو يفِ سُ كّ دُ
طْلُبُ  لِكَ ، فاخلادِمُ يَ ريِ ذَ يَّةٍ إِىلَ غَ كومِ ةٍ حُ ةٍ أَو يفِ دائِرَ سَ درَ دٍ أَو يفِ مَ عهَ باطٍ أَو يفِ مَ يفِ رُ

يِّدِ دائِامً . وَ أَرىضَ لِلسَّ ما هُ
ىلَ  عَ وال   ، النّاسِ  دحِ  بِمَ تِلذاذٍ  اسْ ىلَ  عَ ال  وَ  ، النّاسِ  لِثَناءِ  يلٍ  مَ ىلَ  عَ ه  نَفسَ ـرّ  قِ يُ ال 
دُ  تَهِ ْ جيَ زالُ  يَ ال  وَ  ، سِ  النَّفْ ضِ  رَ لِغَ دٍ  ورِ مَ ىلَ  عَ ال  وَ  ، النّاسِ  لُوبِ  قُ يفِ  ةِ  لَ نْزِ لِلمَ تِفاتٍ  الْ

بِّه الثَّباتَ . ن رَ يَطلُبُ مِ وَ
لُوبِ  قُ عِ  مجَ يفِ  م  كُ نِيَّتـِ وَ  ، م  وكُ بَقُ سَ ينَ  ذِ الَّ يفِ  م  انْطِوائِكُ سنِ  حُ يفِ  ذا  هَ ىلَّ  تَجَ يَ وَ  
عاداةِ  مُ ةِ دِينِهِ ، وَ َ نُرصْ تَعاىلَ ، وَ كَ وَ بارَ عِ اهللا تَ يامِ بِرشَ يفِ القِ م ، وَ ينَهُ نيَ والتَّآلُفِ بَ املسلِمِ
ملن  رباً  حَ ونُ  كُ نـَ فَ  ، م  واالهُ ومَن  ُودَ  هيَ أَو    نَصارَ ن  مِ املُسلِمِني  يُعادِي  ممَّن  أَعدائِهِ 
ه ، ما  لقِ ن خَ هُ مِ فَ نْ خالَ تِهِ مَ داوَ بِّه النّاسَ ونُعادِي بِعَ بُّ بِحُ َ ، نُحِ لامً ملن ساملَ سِ بَ وَ حارَ
ةٍ أَو  وَّ بَعَ قُ ونُ تَ قاً ، يَكُ راً ، وال نُوايلِ فاسِ ال نُوايلِ كافِراً ، وال نُوايل فاجِ انِياً ، وَ نُوايلِ نَرصْ

واء . نا سَ م يفِ نَظَرِ لُّهُ ومٍ ، كُ كُ ـْ ةٍ أَو حاكِمٍ أَو حمَ لَ وْ دَ
 ، نا  لَ بٌ  صاحِ و  فَهُ تِه  طاعَ وَ اهللا  رضاةِ  مَ يفِ  كانَ   مَن   ، دٌ  واحِ نا  ندَ عِ الءِ  الوَ ـيزانُ   مِ
واءٌ ،  م سَ لُّهُ وماً ، كُ ْكُ لُوكاً بَنيَ النّاسِ ، أَو حاكِامً أَو حمَ عْ رياً أو صُ قِ سكِيناً أو فَ ونُ مِ يَكُ
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رياً أَو  يراً أَو أَمِ زِ نِياً أَو وَ رياً أَو غَ قِ ون ، فَ ونُ مَن يَكُ نا يَكُ وٌّ لَ دُ و عَ الِفُ أَمرَ اهللا فَهُ مَن خيُ وَ
واء . لُّهم سَ وراً .. كُ أمُ مَ

ونَ  مُ دُ ختَ رِ  بِاملظْهَ م  أَنَّـكُ م  لَكُ نُ  تُزيِّ  ، هلا  يبُوا  تَستَجِ فَال   .. واتٍ  عَ دَ م  نهُ مِ تُصادِفُونَ 
 .. هلا  يبُوا  تَستَجِ فَال   .. ةِ  يعَ ِ الرشَّ ىلَ  عَ افِظُونَ  حتُ ريِ  الغَ ىلَ  عَ مِ  دُّ بِالتَّـقَ م  أَنَّـكُ وَ  ، ينَ  الدِّ
م .. فَال نَقبَلُ  تَكُ الِفُ دَعوَ وقِ .. ختُ دُ ادِقِ املَصْ ن الصّ ةٌ مِ نا دَعوَ عَ ا : مَ وا هلَ ابَة ، قُولُ ذّ كَ
م  نكُ عَ وها  اقْطَعُ  ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ َن  محْ الرَّ بِيبِ  حَ ةَ  وَ عْ دَ دُّ  نَرُ وَ يهِ  إِلَ ونا  متُ وْ عَ دَ ما 

ا . لُوا هبِ مَ ه واعْ دَ حْ ةَ النَّبِيِّ وَ بَلُوا دَعوَ واقْ
ن  ا ، مِ هلِ ن أَوَّ تِاملِ مِ يَةِ واالحْ حِ ربِ والتَّضْ دقِ والصَّ ىلَ الصِّ تْ إِال عَ ةُ ما قامَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ هَ
ل  ناها ؟ هَ باينِ بَ ناكَ مَ ل هُ ةِ ؟ هَ عوَ لُ الدَّ مَ ةِ ، ماذا كانَ عَ مَ رَّ ةَ املُكَ كَّ ا يفِ مَ طَواهتِ لِ خَ أَوَّ
هُ األَمرُ  تَطِيعُ اجلَهرَ ، حتَّى جاءَ سْ نَواتٍ ال يَ ثَ ثَالثَ سَ كَ مَ ا ؟ وَ رَ هبِ رُ تَظاهَ ظاهِ ناكَ مَ هُ
وهُ  بَسُ ، حَ ةُ عوَ ذا الدَّ كَ هِ ؟ هَ أُمِّ أَبِيهِ وَ رٍ وَ امّ عَ عَ لُوا مَ مِ ماذا عَ  لِبِاللٍ ؟ وَ رَ ماذا جَ رَ ، وَ هَ وجَ
وه  نُقُ ـخْ وا يَ ياناً يَكادُ ةِ ، أَحْ حابُه إِىل احلَبَشَ بَ أَصْ هَ عبِ ، وذَ لَّم يفِ الشِّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ

. ودِ جُ هِ وهو يفِ السُّ رِ ال فَوقَ ظَهْ ون السَّ عُ ياناً يَضَ الم ، وأحْ الةُ والسَّ لَيه الصَّ عَ
ال  وَ  ، رُ  فاخِ مَ ال  وَ  ، رُ  ظاهِ مَ ةِ  عوَ الدَّ يفِ  يشِ  ما   ، بَذلٍ  وَ يَةٍ  تَضحِ ةُ  دَعوَ ةُ  عوَ الدَّ ه  ذِ هَ
ةَ ..  كَّ بـرِ يفِ مَ امَ الصَّ أَيّ تِنا ، وَ وَ عْ يخُ دَ ـذا تارِ هَ ةُ ، وَ عـوَ تِ الدَّ ذا قامَ كَ لبُ مالٍ ، هَ جَ

تِها . ن بِدايَ تِنا مِ وَ عْ يخُ دَ ها ، فَهذا تارِ ِ بَعدَ تحِ العاملَ فَ ها ، بَلْ وَ تْحِ بَبُ فَ وَ سَ هُ
ربِ  والصَّ يثارِ  واإلِ يَةِ  والتَّضحِ طاءِ  والعَ والبَذلِ  هدِ  بِالعَ فاءِ  الوَ ةُ  دَعوَ نا..  تُ دَعوَ
ذا األَساسِ .. لَيسَ  ريِ هَ ىلَ غَ لُّ ما قامَ عَ ندَ اهللا ، فَكُ غبَةِ فِيام عِ هدِ والرَّ واالحتِاملِ والزُّ
اهللا  ؟  هِ  ذِ هَ وسِ  النُّفُ ن  مِ نُعاينِ  م  كَ  ، ةِ  راثَ الوِ هِ  ذِ هَ  ِّ بِرسِ لٍ  تَّصِ بِمُ لَيسَ  وَ  ، عوةِ  الدَّ ن  مِ

واها . قْ نا تَ وسَ يُؤيتِ نُفُ نا وَ لحُ يُصْ
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لمِ  العِ ذا  هَ ن  مِ ودُ  صُ املَقْ ما  وَ ؟  ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ ن  مِ وَ ةِ  راسَ الدِّ هِ  ذِ هَ ن  مِ ودُ  املَقصُ ما 
نُوب (١)،  بَ جَ هَ نُوبٍ .. ذَ ب إِىل جَ عَ اهللا إِذا قِيلَ لَه : اِذْهَ ادِقُ مَ هِ ؟ والصّ لِّ والتَعلِيمِ كُ
ا  أَمّ  ، ةُ  عوَ الدَّ ذا  كَ هَ  ، نا  يدُ رِ تُ ما  يثُ  حَ  ، امل  شَ بَ  هَ ذَ املٍ ..  شَ إِىل  بَ  هَ اِذْ لَه :  قِيلَ  أَو 
يٌّ  ندِ ذا جُ ي هللا ، بَل هَ ندِ ذا لَيسَ بِجُ هِ .. فَهَ سِ هُ لِنَفْ ضاً أَمامَ رَ ينَ غَ ِ عُ لَه عِرشْ ي يَضَ الَّذِ

يُّ هللا ؟ هِ ، فأَينَ اجلُندِ سِ لِنَفْ
يفِ  مَن  فُون  عرِ أَيَ  ،  (٢)« ةِ بَشَ احلَ إِىل  بُوا  هَ «اذْ  : ألَصحابِهِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ قالَ 
فُون  عرِ ال يَ م  ، وَ هُ فُون طَبائِعَ عرِ ال يَ م وَ فُوهنَ عرِ ناك ؟ ال يَ ضٌ هُ رَ م غَ ـهُ ل لَ ة؟ هَ احلَبَشَ
هِ ، حتَّى  رِ ثاالً ألَمْ تـِ ـوا امْ جُ رَ رباءُ ، خَ قاءٌ ، غُ م أَصدِ ال هلَ م أَصحابٌ وَ ـهُ ِم ، ال لَ عاداهتِ
قُوا املَكانَ ،  طَنَ ، فارَ قُوا الوَ م ، فارَ هُ عَ جنَ مَ رَ لَّم خَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ (٣) صَ ناتِهِ بَعضُ بَ
لَسَ  لّام جَ ل ؟ كُ صَ ي حَ يبَةَ ما الذِ ام كانَ  يفِ طَ ، وأَيّ يْبَةَ ةُ إىل طَ رَ جْ تِ اهلِ لِك جاءَ وبَعدَ ذَ

لَّم . سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ثُها صَ بعَ ايا التِي يَ تِ الرسَّ جَ رَ ةً .. خَ َ فَرتْ
 ُ رشْ ؟ وما هي إال عَ ينَةِ ىلَ بَطنِهِ وهو يفِ املَدِ رَ عَ بَطَ احلجَ امٍ رَ م أَيّ كَ تِنا ، وَ يخُ دَعوَ ذا تارِ  هَ
رشِ  ه العَ ذِ ن ماءِ هَ بُ مِ َ نها ونَرشْ تَقِي مِ نا نَسْ لْ كاتٍ فِيها ؟ ال زِ ن بَرَ م مِ نَواتٍ ، ولَكن كَ سَ
يفِ ،  يئاً فِيها للضَّ ِدُ شَ ةِ ما جيَ ثُ للبُيُوتِ التِّسعَ بعَ امِ يَ يهِ بَعضُ األَيّ لَ تْ عَ رَّ نَواتِ ، ومَ السَّ

ةِ االمتِثالِ . ن غايَ ةٌ عَ بُ . كِنايَ أَذهَ نُوبِ قالَ : سَ ةِ اجلَ هَ بْ إِىل جِ (١) أَي : إِذا قِيلَ لَه اذهَ
ةُ  كَّ ينا مَ لَ لَّم أَهنَّا قالَت : ملا ضاقَت عَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ وجِ النَّبِيّ صَ نها زَ يضِ اهللا عَ ةَ رَ لَمَ ن أُمِّ سَ (٢) عَ
تنَةِ يفِ  ن البَالءِ والفِ م مِ يبُهُ ا ما يُصِ أَوْ رَ تِنوا وَ فُ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللا صَ سُ أُوذِيَ أَصحابُ رَ وَ
ىلَّ  ولُ اهللا صَ سُ كانَ رَ م وَ نهُ لِكَ عَ فعَ ذَ لَّم ال يَستَطِيعُ دَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولَ اهللا صَ سُ أَنَّ رَ مْ وَ دِينِهِ
هُ فَقالَ هلُم  نالُ أَصحابَ هُ ممّا يَ ءٌ ممّا يَكرَ يهِ يشَ لُ إِلَ هِ ، ال يَصِ مِّ عَ هِ وَ ن قَومِ ةٍ مِ نعَ لَّم يفِ مَ سَ يهِ وَ لَ اهللاُ عَ
ـوا بِبِالدِه  قُ ه فاحلَ ندَ دٌ عِ مُ أَحَ لِكاً ال يُظلَ ة مَ بَشَ لَّم : «إِنَّ بِأَرضِ احلَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللا صَ سُ رَ

قِي . واهُ البَيهَ » رَ ا أَنتُم فِيهِ رجاً ممِ خمَ جاً وَ رَ لَ اهللاُ لَكم فَ عَ تى جيَ حَ
ثامنَ بنِ عفان . نا عُ يِّدِ ها سَ وجِ يَّةُ مَع زَ قَ تِ ابنَتُهُ رُ جَ رَ (٣) خَ
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 ، هُ دِينُ أَبيكِ لَ خَ دَ رٍ إِالّ وَ جَ ال حَ رٍ وَ بَ ال وَ رٍ وَ دَ يْتِ مَ نْ بَ بْقَى مِ ول لِبِنْتِه : «ما يَ قُ ي يَ وهو الذِ
بَكرٍ  يبِ  ألَ قالَ  وَ  ، تِاملِ االحْ ذا  هبَِ ربِ ..  الصَّ ذا  هبَِ  ، رٌ  قاهِ أَمرٌ   ،  (١)« يزٍ زِ عَ زِّ  عِ أَوْ  لِيلٍ  ذَ بذلِّ 
ام»(٢)،  كُ جَ رَ ي أَخْ نِي الَّذِ جَ رَ دْ أَخْ وعُ . قالَ : قَ مـا ؟ قاال : اجلُ كُ جَ رَ ي أَخْ رَ : «ما الَّذِ مَ عُ وَ
زياتُ  راجُ واجلِ جاءَ اخلـَ فُودُ وَ تِ الوُ جاءَ ةَ وَ كَّ تحُ مَ جاءَ فَ ينَةِ ، وَ هوَ يفِ املَدِ هُ وَ امُ هِ أَيّ ذِ هَ
يفِ  ُودِيٍّ  هيَ ندَ  عِ ةٌ  ونَ رهُ مَ هُ  عُ دِرْ وَ تَوىفَّ  يَ لِكَ  ذَ مَع  مَّ  ثُ  ، ةِ  املُختَلِفَ األَماكِنِ  ن  مِ واتُ  كَ والزَ
ن الطَّعام إِال  يئاً مِ وا شَ دُ جَ يْتِهِ فَام وَ ثُوا يفِ بَ تُوحاتِ بَحَ هِ الفُ ذِ بَعدَ هَ ه ، وَ ذَ نٍ كانَ  قَد أَخَ يْ دَ

حابِهِ .   ىلَ آلِهِ وأَصْ لَيه وعَ لِّ عَ مَّ صَ ريٍ ، اللَّهُ عِ ن شَ طْراً مِ شَ
لَكِن ما نَرىضَ  جزِ ، وَ عفِ والعَ ن الضُّ نا مِ ندَ نَعلَمُ ما عِ يُنِنا وَ ورَ أَمامَ أَعْ هِ األُمُ ذِ عُ هَ نَضَ
أَصالً  ي  هِ وَ  ، ا  هبِ لبِ  القَ لُّقِ  عَ تَ وَ يها  إِلَ وسِ  النُّفُ يلِ  مَ وَ  ، الفانِياتِ  ه  ذِ هَ راءَ  وَ يَ  وِ هنَ أَن 

ةِ هلُم .  َ ةُ املُشاهبَ ةِ نادِرَ حابَ ةِ الصَّ الَ بَةِ حلِ مانِنا بِالنِّسْ ةُ املادِيَّة لِزَ ةٌ ، واحلالَ رَ خَّ سَ مُ
لُوبِنا  يلُ بِقُ ال نَمِ ىلَ ما أَتانا ، وَ رَ اهللاَ تَعاىلَ عَ نَشكُ دَ ، وَ نَعلَمَ املقصَ هَ وَ قَ فْ دُ أَن نَ صْ والقَ
يتِهم  دُ يفِ بَ ن قَومٍ ال يُوجَ ال مِ رَ ، وَ بَطُوا احلَجَ ن قَومٍ رَ نّا مِ دٌ مِ لَيسَ أَحَ إِىل الفانياتِ ، فَ

دِ  أَ بِاملسجِ دَ رٍ بَ فَ ن سَ مَ مِ دِ لَّم  إِذا قَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللا  صَ سُ نِيِّ قالَ : كانَ رَ شَ بَةَ اخلُ ن أَيبِ ثَعلَ (١) عَ
تَنيِ  كعَ دِ رَ ىلَّ يفِ املسجِ رٍ فَصَ فَ ن سَ مَ مِ دِ قَ ، فَ هُ أيتِ أَزواجَ مَّ يَ ةَ ثُ ثَنِّي بِفاطِمَ مَّ يُ تَـنيِ ثُ كعَ ىلَّ فِيهِ رَ فَصَ
؟»  بْكِيكِ تَبكِي، فَقالَ : «ما يُ ينَيْهِ وَ عَ لثُم فاهُ وَ لَتْ تَ عَ ىلَ بابِ البَيتِ فَجَ تْهُ عَ تَلقَّ ةَ فَ مَّ أَتَى فاطِمَ ثُ
إِنَّ اهللاَ قَد بَعَثَ أَباكِ بِأَمرٍ  ا : «ال تَبكِ .. فَ تْ ثِيابُك . فَقالَ هلَ قَ لَ لَوْ عثاً نَصباً قَد اخْ فَقالَت : أَراكَ شَ
الً  زاً  أَو ذُ لَه اهللاُ بِه عِ رٌ إِال أَدخَ عَ ال شَ رٌ وَ بَ ال وَ رٌ وَ جَ ال حَ رٌ وَ دَ ال مَ جهِ األرضِ بَيتٌ وَ ىلَ وَ بقَى عَ ال يَ
ي: «الَ  ارِ ِيمٍ الدّ متَ دِ وَ وَ ةِ املِقدادِ بنِ األسْ وايَ يفِ رِ ّ ، وَ اينِ واهُ الطَّربَ » رَ يلُ غَ اللَّ لَ يث بَ غَ حَ بلُ تى يَ حَ
 ، لِيلٍ لِّ ذَ يزٍ أَو ذُ زِ زِّ عَ الَمِ بِعِ ةَ اإلِسْ لِمَ هُ اهللا كَ لَ خَ رٍ إِال أَدْ بَ الَ وَ رٍ وَ دَ يْتُ مَ رِ األرضِ بَ هْ ىلَ ظَ بقَى عَ يَ

واهُ أَمحَد.  ينُونَ هلا» رَ يَدِ مْ فَ هلُّ ذِ لِها أَو يُ مْ مِن أَهْ هُ لُ عَ يَجْ لّ فَ جَ زَّ وَ مُ اهللا عَ هُ عِزُّ ا يُ إِمّ
ا 
َ
َفِإذ ٍة 

َ
ْيل
َ
ل و 

ٔ
ا َيْوٍم  اَت 

َ
ذ َم 

َّ
َوَسل يِه 

َ
َعل ُهللا  ى 

َّ
َصل هللا  رسوُل  «َخَرَج   : الَ  قَ نه  عَ اهللا  يضِ  رَ ةَ  رَ يْ رَ هُ أَيبِ  ن  عَ  (٢)

 . هللا  َرُسوَل  َيا  الُجوُع   : َقاال  ؟  اَعَة  السَّ َهِذِه  ُبُيوِتُكَما  ِمن  ْخَرَجُكَما  أَ َما   : َفَقاَل  َوُعَمَر  َبْكٍر  ِبي 
َٔ
ِبا ُهَو 

سلِم. اهُ مُ وَ ْخَرَجُكَما» رَ ِذي أَ خَرَجِني الَّ َٔ
ِذي َنْفِسي ِبَيِدِه ال

َّ
َنا َوال َقاَل : َوأَ
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لِّ  ىلَ األَقَ نا .. فَعَ سَ تْعِبُ أَنفُ َّن ملَ نُ إِذا نَحن ممِ نف ، وَ ذا الصِّ ن هَ نّا مِ دٌ مِ إِال املاء ، فَال أَحَ
نا  قُ فِّ وَ يُ اهللاُ   ، نا  ندَ عِ ي  الَّذِ ودِ  املَوجُ قَّ  حَ دِّي  نُؤَ وَ نا  فَ عْ ضَ وَ نا  زَ جْ عَ نَعلَمُ  وَ تَعاىلَ  ه  رُ كُ نَشْ

م . اكُ إِيّ ينا وَ رُ إِلَ نظُ يَ م وَ اكُ إِيّ وَ

هِ  ذِ هَ محَلِ  يفِ  قُ  يَصدُ مَن  أَينَ  قتٍ  وَ لِّ  كُ يفِ  وا  سُ سَّ تَحَ تَ أَن  دَّ  البُ  (١)  
م إِنْ  شاءَ اهللا . نهُ ونَ مِ ى أَنْ نَـكُ سَ ةِ؟ عَ عوَ الدَّ

  وَ هَ وَ ه  نَفسَ فَضَ  رَ وَ  ، أَمرٍ  لِّ  كُ ىلَ  عَ هُ  أَمرَ م  قَدَّ وَ  ، بَّه  رَ قُ  يَعشَ مَن  م  نهُ مِ ونُ  يَكُ إِنَّام 
ه .. يفِ  يسَ نَفِ ه وَ نَفسَ ياتَه ، وَ حَ ه وَ مرَ لَ عُ ضاهُ ، وبَذَ قابِل رِ هِ .. يفِ مُ ةَ نَفسِ هوَ شَ هِ ، وَ نَفسِ
عَ  تَواضَ نِنيَ ، وَ نِني ، واإلِحسانِ  واملُحسِ يامنِ واملُؤمِ ةِ اإلِسالمِ واملُسلِمِني ، واإلِ دمَ خِ

ون . ِيعِ أَجزاءِ الكَ عَ مجَ ونِ ، مَ بِّ الكَ ن أَجلِ رَ مِ
ةُ  َلَ محَ يهِ  إِلَ نظُـرَ  يَ ألَنْ   يِّئٌ  تَهَ مُ صادِقٌ  فَهوَ   .. رناها  كَ ذَ تِي  الَّ األَشياءِ  هِ  َذِ هبِ رَ  ظَفِ ن  فَمَ
هِ  ذِ هَ فَ فِيكم  انتَبهَ  نِ  مَ  ، وا  انتَبِهُ يّا  هَ فَ  ، ةَ  الغايَ لَغَ  بَ ايةِ ..  الرّ ةُ  َلَ محَ يهِ  إِلَ نَظَر  مَن  وَ  ، ةِ  ايَ الرّ
ودَ  وجُ ال مَ ودِ ، وَ ن املَوجُ ظَمُ مِ ودِ أَعْ جُ ءَ يفِ الوُ ال يشَ بِّ ، وَ لُ إِىلَ الرَّ االنتِباهاتُ تُوصِ
ثَفَ  أَكْ أَنَّ   فِ  وُّ التَّصَ جالُ  رِ َعَ  أَمجْ  : ولُ  قُ يَ وسُ  رُ يدَ العِ نا  يِّدُ سَ كانَ   ، واهُ سِ ةِ  يقَ احلَقِ يفِ 
ضُ  رَ مَ  .. سِ  النَّفْ هِ  ذِ هَ واءِ  أَدْ دَّ  أَشَ أَنَّ   وا  َعُ أَمجْ وَ  ، سُ  النَّفْ  .. هِ  بِّ رَ وَ بْدِ  العَ  َ بَنيْ بِ  جُ احلُ
ن  هُ مِ فْضُ ي رَ ندَ النّاسِ ـ الَّذِ ةِ عِ لَ فضَ املَنزِ عنِي رَ فضِ اجلاهِ ـ يَ ب . وقالَ عن رَ العُجْ
قاً  لَّ عَ ما دُمتَ مُ نْدَ اهللا جاهٌ ، وَ لُ لَكَ عِ ْصُ فْضِ اجلاهِ .. حيَ م، بِرَ هُ ندَ بِ األَشياءِ عِ أَصعَ

ند اخلالِقِ . ندَ اخلَلقِ .. فَال جاهَ لَكَ عِ بِجاهٍ عِ

مَع  وسِ  رُ يدَ العَ دِ  سجِ مَ يفِ  ١٤١٩هـ  ةِ  عدَ القِ ذِي  هرِ  شَ ن  مِ  ٦ ثنَنيِ  االِ ومِ  يَ رصِ  عَ يفِ  لِكَ  ذَ كانَ   (١)
. « بَةِ «املنهاجِ لَ طَ

يف صفات 
الصادق يف محل 

الدعوة
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نكَ  َ عَ يضِ م إِذا رَ هِ رِ م إِىل آخِ هلِ ن أَوَّ إِنَّ اخلَلقَ مِ لُوبِ النّاسِ ، فَ ةَ يفِ قُ لَ فَال تَسأَلِ املَنزِ
إِذا  بَكَ ، وَ م أَنْ  يُعذِّ نهُ دٌ مِ كَ .. ما قَـدرَ أَحَ مَ إِذا نَعَّ ـدٍ ، وَ بُ أَحَ ضَ كَ غَ َّ احلَقُّ .. لَن يَرضُ
كَ ..  دَ م لَو أَبعَ هِ رِ م إِىلَ آخِ هلِ ن أَوَّ م أَيضاً مِ هُ كَ ، وَ دَ بعِ م أَنْ يُ نهُ دٌ مِ بكَ .. ما قَدرَ أَحَ رَّ قَ

م .(١)(٢) نهُ دٍ مِ ضا أَحَ كَ رِ عَ لَيكَ .. ما نَفَ طَ عَ خِ لَو سَ بُكَ ، وَ رِّ قَ دٌ يُ فَال أَحَ
إِنَّه  (١) ِ صاحْ يا  اجلاهَ  بَنَّ  لُ تَطْ ال  رِي(٢)وَ يْثُ ال تَدْ نْ حَ مُّ مِ فِيهِ السُّ يٌّ وَ هِ شَ

رَ  نظُ وا ألنْ  يَ يَّؤُ تَهَ تَّى تَ ا حَ وا هبِ قُ قَّ حتَ نها ، وَ رناها .. انتَبِهوا مِ كَ ه األَوصافُ الَّتي ذَ ذِ فَهَ
ةَ . وا الغايَ ـتَبْلُغُ ةِ ، فَ ايَ ةُ الرّ َلَ م محَ يكُ إِلَ

ي  الَّذِ  ، م  بِّـكُ رَ حيِ  بِوَ لٌ  تَّصِ مُ المٌ  كَ ذا  هَ  ، اً  يّ عادِ الماً  كَ لَيسَ  فَ المَ ..  الكَ ظُوا  واحفَ
ذا  هَ النّاسِ  ىلَ  عَ امُ  األَيّ رُّ  تمُ سَ إِال  وَ  ، ةِ  يامَ القِ يفِ  هُ  ُ ربَ خَ رُ  يَظهَ سَ  ، م  بِيِّـكُ نَ إِىل  بِهِ  ى  أَوحَ

ةِ . يامَ َ يفِ القِ ربَ كِنَّ اخلـَ بُ ، لَ يَذهَ ذا سَ هَ بُ وَ يَذهَ سَ
 /  .  -  ,   ) اياتِ  الرّ أَهلِ  عَ  مَ لُكُ  يَسْ  .. قُ  يَصدُ وَ ةٍ  وَّ بِقُ ذُ  أخُ يَ ي  والَّذِ
نا  قُ فِّ وَ ى اهللاُ يُ سَ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;)   [الفتح:١٠]، عَ
لَ  نَدخُ  ، ودِ  جُ السُّ عِ  كَّ الرُ عَ  مَ  َ نُحرشَ  ، ودِ  هُ بِالعُ نيَ  وفـِ مُ وتَ  نَمُ تَّى  حَ  ، فاءِ  لِلوَ م  اكُ إِيّ وَ

مَّ آمِني . ودِ ، آمِني اللَّهُ هُ بِني الشُّ رَّ عَ املُقَ نّاتِ اخلُلُودِ ، مَ م جَ عهُ مَ

بِي . (١) أي : يا صاحِ
ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (٢) البَيتُ مِ
مرِ  العُ دَ يداً مَ عِ يا سَ ئتَ أَنْ حتَ ربِإِذا شِ ةِ القَ وضَ لَ بَعدَ املوتِ يفِ رَ عَ جتُ وَ

ولِهِ : ندَ قَ ورُ عِ دَ البَيتُ املذكُ رَ قَد وَ وَ
ـا الهلَ حَ ـإِنَّ  فَ نيا   والدُّ إِيّاكَ  رتِوَ ها اهلَتكُ لِلسَ ظورِ يفِ حمَ سابٌ وَ حِ
داً حاسِ تَـكُ  ال  وَ اباً  يّ عَ تَـكُ  ال  درِوَ ال تَكُ ذا غَ ـشٍّ وَ ال تَكُ ذا غِ وَ

» ص٨٩  . رّ املنظُومِ اُنظُر «الدُّ



( ٥١ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

لتُم  ذا اخلالِق ! إِذا أَنتُمُ اتَّصَ ما أَعظَمَ هَ بِّ ! وَ ذا الرَّ  (١) ما أَعظَمَ هَ
بِيبُهُ  نا حَ ها لَ كَ رَ تَ ثَها فِينا وَ رَّ تِي وَ ةِ ، الَّ يزَ زِ ةِ العَ بِريَ الِ الكَ َملِ األَمحْ لُ حلِ مُ األَمَ يكُ فِ بِهِ .. فَ
ةً يفِ  تْ بادِيَ زَ رَ يَةِ .. بَ ورِ املاضِ صُ فظِها يفِ العُ عَ حِ مَ مدِ اهللا ، وَ ظَتْ بِحَ فِ حُ طَفَى ، وَ املُصْ
ريِ  خَ بِيبِهِ  حَ اهللا لـِ هُ  رَ كَ ذَ ما  يقِ  قِ حتَ وَ  ، وداتٍ  وعُ مَ إِنْجازِ  وَ  ، يّاتٍ  فِ خمَ وزِ  ُ لربُ ذا  هَ نا  رصِ عَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ اتِ صَ يّ ِ الربَ
رَ ، لَو نَعلَمُ لَكم  هقَ تقَ رَ أَو يَ تَأَخَّ لَّفَ أَو يَ تَخَ م أَنْ  يَ نكُ دُ مِ يفَ يَرىضَ الواحِ لِكَ كَ بَعدَ ذَ
نا ،  م هُ كُ أَرباحُ م وَ والكُ ذا هو مَ يه ، لَكِن هَ بُوا إِلَ لنا لَكم اذهَ قُ نَ .. لَ أَحسَ رياً وَ يئاً خَ شَ

ونِ بِام فِيهِ ؟ الئِقَ الكَ عَ الئِقَ اخلَلقِ وَ ن أَجلِهِ عَ ونَ مِ يفَ ما تَقطَعُ نا كَ م هُ كُ ريُ خَ وَ
يفِ  وَ وحِ  الرُّ عاملَِ  يفِ  م  هلُ رُ  يَظهَ فِيام  ون  دُ يَزهَ  .. ي(٢)  البارِ إِىل  نَ  وْ عَ دْ يُ ين  ذِ الَّ كانَ  إِذا 
يفَ  دُ ، فَكَ داً هو الواحِ م واحِ كُ لُوا قَصدَ عَ تُوا واجْ لتَفِ يُقال هلُم : ال تَ ىلَ ، وَ وتِ األَعَ املَلَكُ
 ، لِ ِ األَنزَ ذا العاملَ الئِقِ هَ يفِ عَ لِ ، وَ ِ األَسفَ ذا العاملَ الئِقِ هَ ةَ يفِ عَ نَحنُ ال نَزال نُخاطِبُ األُمَّ وَ
ذا  م هَ كُ رُ خِّ ؤَ م .. ال يُ كُ الئِقَ وا عَ ُم : اقطَعُ ول هلَ نَقُ لِّ ، وَ ذا العاملَ األَقلِّ واألَذَ الئِقِ هَ يفِ عَ وَ

لِيلُ . ونُ القَ ذا الكَ هَ ريُ ، وَ صِ ونُ القَ ذا الكَ هَ ـريُ ، وَ ونُ احلَقِ ذا الكَ هَ ونُ األَدنَى ، وَ الكَ
لُوبُ  إِىل ماذا اشتاقَتْ قُ م ؟ وَ كُ ينـَ دقِ بَ لُوبُ أَهلِ الصِّ قَتْ قُ وَّ مَ تَشَ فتُم لـِ رَ أَنتُم ما عَ
 ، وقِ ن ذاكَ الذَّ تاجُ إِىل ذَوقٍ مِ نُنا حيَ رْ قَ ةً ، وَ ثِريَ وناً كَ رُ وا قُ ضَ قَد مَ م ، وَ كُ ةِ أَمامَ فَ أَهلِ املَعرِ
لَّم  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ةِ احلَبِيبِ صَ وفُ يفِ نُرصَ فُ فُّ الصُّ وقِ ، بِهِ تُصَ ن ذاك الشَّ وقٍ مِ شَ وَ

عِ . ذا الرشَّ ةِ هَ نُرصَ وَ
ال  وَ  ، ةِ  رَ فَ الكَ رُ  ظاهِ مَ ـتْنا  َّ أَمهَ ما  واهللا   .. األَذواقُ  هِ  ذِ هَ وَ لُوبُ  القُ هِ  ذِ هَ جاءَت  إذا  وَ

م ١٤٢٢ هـ . ـرَّ هرِ حمَُ ن شَ لِكَ يفِ ٣٠ مِ ذَ (١) وَ
يقِني . دِّ ن األنبِياءِ واألولِياءِ والصِّ لقِ مِ ةُ اخلَ فوَ م صَ هُ (٢) وَ

مستحثّا اهلمم 
والعزائم
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ريِ  غَ إِيثارُ  وَ يلِّ  التَّوَ نا  َّ أَمهَ  ، م  هِ نُوزِ كُ ن  عَ نِنيَ  املُؤمِ لُوبِ  قُ إِعراضُ  نا  َّ أَمهَ إِنَّام   ، م  اهتُ يّ مادِّ
واألَقوالِ  والنَّظَراتِ  واألَخالقِ  التَّعامُالتِ  يفِ  ه  رُ ظاهِ مَ تْ  رَ ظَهَ ي  الَّذِ  ، اهللا  ىلَ  عَ اهللا 
م  هِ يُوتـِ بُ نيَ وَ لِ املُسلِمِ نازِ ِّ واجلَهرِ ، يفِ مَ بِالرسِّ َ اهللا بِاللَّيلِ والنَّهارِ ، وَ يصِ عُ واألَفعالِ ، وَ
وا اهللاَ  صَ عَ وا اهللاَ فِيها وَ فُ ةٍ خالَ يزَ زِ لَ عَ نازِ مَ ةٍ وَ يفَ ِ واطِنَ رشَ وا إِىل مَ ؤُ رَّ َ جتَ م ، وَ أَسواقِهِ وَ

ذْ . ذُ .. أَنقِ نقِ يا مُ فِيها ، فَ
كانَ  ما  لِكَ  ذَ لَوال  وَ  ، م  هِ بِأَمرِ تِاممِ  بِاالهْ نا  بَّدَ عَ تَ وَ م  لَيهِ عَ ةِ  قَ فَ بِالشَّ اهللاُ  نا  بَّدَ عَ تَ الءِ  ؤُ هَ
ةَ اهللا،  دناها أَمانَ جَ لَكِن وَ ورِ ، وَ هِ األُمُ ذِ ةِ هَ قامَ ال إلِ ريِ وَ ال للتَبصِ عنًى لِلتَذكِريِ وَ نّا مَ مِ
ومِ  القَ ن  مِ يهِ  لَ عَ مَىضَ  مَن  مَىضَ  وَ  ، اله  عُ يفِ  تَعاىلَ  لَيه  عَ املَوىلَ  دنا  عاهَ ي  الَّذِ هدَ  والعَ
 ، لٍ  بَدَ بَعدَ  لٌ  بَدَ وَ  ، امٍ  مهُ بَعدَ  امٌ  مهُ وَ  ، قُطْبٍ  بَعدَ   (٢) وقُطْبٌ  ، دٍ  رْ فَ بَعدَ   (١) دٌ رْ فَ الكِرامِ 
يفِ  األَمانَة  قَّ  حَ وا  أَدَّ م  لُّهُ كُ  ، نا  شايِـخِ مَ ن  مِ م  كناهُ أَدرَ مَن  إِىل  صالِحٍ   بَعدَ  صالِحٌ  وَ

ار .  هّ لِك اجلَبّارُ القَ م بِذَ هُ بَّدَ عَ نْذارِ ، إِذ تَ البَالغِ واإلِ
لُ أَو  يَـتَّصِ يُقبِلُ أَو سَ مُ ، أَو سَ يَعزِ ملَن سَ ضُ وَ يَنتَهِ م ملن سَ يكُ ةُ إِلَ دَّ األَمانَ واليَومَ تُؤَ
يَّأُ  تَهَ يَ ، وَ يَّأُ لِلِقاءِ اجلَبّارِ تَهَ يَّأُ ملاذا؟ يَ يَتَهَ كُ أَو سَ رِ يُدْ مُ أَو سَ هَ يَفْ بُ أَو سَ يَقرُ تَقِي أَو سَ ريَ سَ
بَةَ  ـخاطَ مُ عُ  ويَسمَ  ، تامُ  اخلِ هُ  لَ نُ  يَحسُ فَ  ، اممِ  احلِ ةَ  ساعَ المِ  الكَ بَ  أَعذَ نهُ  مِ عَ  يَسمَ ألَنْ 
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دُ  يَجِ صلُ ؟ فَ ذا الوَ لَ هَ صَ ن أَينَ وَ مِ هِ البِشارةُ ؟ وَ ذِ ن أَينَ جاءَت هَ ه مِ وحُ تُ رُ لتَفِ تَ

طبِ .  لُونَ حتَتَ دائِرةِ القُ ن األولِياءِ ال يَدخُ جالٌ مِ م رِ هُ هُ أَفرادٌ وَ دُ : مجَعُ رْ (١) الفَ
بِ  بِصاحِ تُ  نْعَ يُ وَ لِ  الكامِ ةِ  لِيفَ بِاخلَ ومِ  القَ ندَ  عِ ى  عَ دْ يُ وَ عُ  اجلامِ ردُ  الفَ و  هُ  : الغَوثُ  القُطبُ   (٢)
طبِ  القُ مُ  اسْ طْلَقُ  يُ ذا  كَ وَ ةِ  يادَ السِّ عنَى  بِمَ طْبانِيَّةُ  والقُ  ، ى  ظْمَ العُ ةِ  اليَ والوِ  َرب الكُ يَّةِ  يقِ دِّ الصِّ

قامٍ أَوحالٍ . ىل أَهلِ مَ ةٌ عَ ةٌ خاصَّ يادَ ىلَ مَن لَه سِ ازاً عَ جمَ



( ٥٣ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

قَ  دَ صَ نَّتِهِ ، وَ باعِ سُ قَ يفِ اتِّ دَ صَ تِهِ ، وَ قَ يفِ نُرصَ دَ تِهِ ، صَ ن أُمَّ لٍ مِ بُ بِواصِ حِّ رَ احلَبِيبَ يُ
بِهِ  جُّ  زَ يُ وَ  ، تَهُ  لَ قابَ مُ وَ تِقبالَه  اسْ نُ  يُحسِ فَ  ، تِه  ريَ سِ ىلَ  عَ املَيشِ  يفِ  قَ  دَ صَ وَ  ، تِه  أُمَّ َةِ  محْ رَ يفِ 
م  كُ لِّمَ قٍ ، أُكَ دْ م بِلِسانِ صِ كُ لِّمَ يَّفُ ، يا إِخواينِ أُكَ كَ ما ال يُ فُ وَ ناكَ إِىل ما ال يُوصَ هُ

ادِقِ . ن لِسانِ  الصّ عَ
لَئِن  فَ ؟  ةَ  يمَ رِ الكَ ةَ  قَ املُرافَ هِ  ذِ هَ وَ ؟  البَشائِرَ  هِ  ذِ هَ ون  قُ تَعشَ أَما   ، م  كُ أَمامَ ريُ  املَصِ ذا  هَ
هوَ  ما  وَ ؟  بُ  أَذهَ أَينَ  فإِىلَ  ايتِ ..  ممَ ندَ  عِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ هِ  جهِ وَ ةُ  ؤيَ رُ يلَّ  عَ ضاعَ 
ن  نيا مِ تُ الدُّ لَكَ لَو مَ هِ وَ لِّ ِ كُ ذا العاملَ ما أُعطِيتُ يفِ هَ ما أَفـادَين ما أُوتِيتُ وَ احلالُ يلِ ؟ وَ

أَقصاها إِىل أَقصاها ؟!
يقِ  تَصدِ أَهلَ  يا   .. قائِقِ  لِلحَ دراكِ  اإلِ أَهلَ  يا   .. ومِ  هُ الفُ أَهلَ  يا   .. ولِ  قُ العُ أَهلَ  يا 
وا  آثَـرُ ِ فَ ربَ ذا اخلـَ كَ النّاسُ يفِ هَ كَّ ريُ اخلَالئِقِ ، تَشَ ينا خَ هُ إِلَ بلَّغَ ينا وَ لَ لَه عَ اخلالِق فِيام أَنزَ
نا  فُّ أَكُ م تَبكِي ، وَ لَيهُ نا عَ لُوبُ م ، قُ هِ وِّ دُ تَن لِعَ ة الفِ بَكَ وا يفِ شَ عُ قَ وا فِيه فَوَ كُ كَّ الفاينِ ، تَشَ
 ، أَفْواجاً  ربِ  القُ يادِينِ  مَ يفِ  والً  دُخُ ةِ  األُمَّ يفِ  رَ  يُظهِ أنْ  اهللا  ن  مِ عدٌ  وَ نا  عَ مَ وَ  ، عُ  فِ تَرتَ
ىلَ  نَحنُ عَ نِها ، وَ يالً لِألَحوالِ إِىل أَحسَ تَـحوِ يالً لـام مالَ ، وَ تَعدِ جَّ ، وَ وَ يامً ملا اعْ تَقوِ وَ

تَقِي . رْ يَ َ وَ تَيلِ يَعْ قَ فَ دُ أَنْ يَصْ بِقَ ، وَ سْ م أَنْ يَ نكُ دِ مِ بُّ لِلْواحِ كِنّا نُحِ دَ ، لَ عَ نيٍ بِام وَ قِ يَ

رُ  دٍّ يَستَشعِ ةَ املُعطِي ، إِىل حَ ظَمَ فْ عَ رِ عْ ْ يَ نْ ملَ ةِ .. مَ وَ عْ قَّ الدَّ فَ حَ رَ  ما عَ
قَّ   حَ فَ  رَ فَام عَ  ، دٌّ  حَ وال  رصٌ  حَ ال  وَ ا تَـكيِيفٌ  راتبَ ما هلَ مَ إِىل  نه ارتِقاءٌ  مِ املَطلُوبَ  أَنَّ  

ا . جاتِ يفِ أَحواهلِ رَ ـى بِأَدنَى الدَّ نِ ارتَضَ ال مَ يادِينِها ، وَ لِيلِ يفِ مَ نِعَ بِالقَ ةِ .. مَن قَ عوَ الدَّ
ه  ندَ لَيسَ عِ يسٌ .. فَ ن اهللا نَفِ ظِيمِ املِنَنِ مِ هُ يفِ النَّفَس بِعَ هَ علَمْ أَنَّه يُمكِنُ أَنْ تُواجِ نْ ملَ يَ مَ

ه . عَ ما أَوسَ هُ وَ سَ يسٍ ، واملِيدانُ ما أَنفَ سنُ تَأسِ ةِ حُ عوَ يفِ فَهمِ الدَّ

معرفة عظمة اهللا 
تثمر معرفة حق 

الدعوة
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ونِ  دُ ن  مِ  ، مانِ  الزَّ ذا  هَ يفِ  ةِ  لألُمَّ  ُ األَكربَ اخلَريُ  لَيها  عَ تَّبُ  يَرتَ التِي  ةِ  عوَ الدَّ ةُ  يقَ قِ حَ وَ
ومُ  قُ ومُ ، إِنَّام تَ قُ م ال تَ هِ سِ حبِ األَوائِلِ أَنفُ ةٍ للصَّ ةٍ تامَّ َ شاهبَ يلِ طَلَبٍ صادِقٍ يفِ مُ صِ حتَ
لُوبٍ  رِ اصطِفاءاتِ اهللا لِقُ ظاهِ ىلَ مَ رنِ عَ ذا القَ ُ يفِ هَ ا العاملَ عُ هبِ نتَفِ تِي يَ ةِ الَّ عوَ قائِقُ الدَّ حَ
م  هِ ياتـِ حِ تَضْ وَ م  تَفانِيهِ وَ م  بّاهتِ حمَ وَ م  جهاهتِ وِ يفِ  حابةِ  الصَّ رثِ  إلِ يَّأَ  تَهَ تَ تَّى  حَ قُ  تَصدُ

م . هِ ارِ فُرسانيَّةِ هنَ م ، وَ يلِهِ هبانيَّةِ لَ رَ م ، وَ تِهِ إِنابَ م وَ شيَتِهِ خَ تِهم وَ ذِلَّ وَ
صَ  رنِ أَيضاً ، واهللا ما نَقَ ذا القَ ةُ يفِ هَ ي النّاظِرَ مان .. هِ م ذاكَ الزَّ يهِ ت إِلَ تِي نَظَرَ نيُ الَّ والعَ
نيٍ  قِ ، مَع يَ رنِ ذا القَ أَهلِ هَ مانِ وَ ذا الزَّ ندَ أَهلِ هَ نا ، عِ ندَ كِنَّ النَّواقِصَ عِ ءٌ ، لَ ها يشَ ن نَظَرِ مِ
م  يهِ رتَضِ يَ م وَ تَبِيهِ جيَ م وَ يهِ رنِ يَصطَفِ ذا القَ زُ أَقوامٌ يفِ هَ يَربُ سَ ةٍ ، وَ ريَ يَختارُ بِال مِ أنَّ احلَقَّ سَ
ةً بِهِ  يَّ وِ التٍ صافِيَةً قَ صِ طابِهِ ، وَ فَهمَ خِ ودِه ، وَ ةَ جُ الوَ م حَ هُ يقُ ذِ يُ م وَ يُصافِيهِ م وَ دنِيهِ يُ وَ

م . هُ رُ تُظهِ ن احلَقِّ تَعاىلَ سَ ةٌ مِ نفُ إِرادَ ذا الصِّ يَّلُ ، هَ َ بِنَبِيِّه ال تَـكادُ ختُ وَ
أنِينَةٍ  لِّ طُمَ الم بِكُ ذا الكَ .. يُمكِنُ قَولُ هَ هْ ال يَرضَ لَّفْ وَ تَخَ نّا ال يَ دَ مِ أنُ أَنَّ الواحِ والشَّ
ورُ  دُ ةَ ما يَ مَع أَنَّ عامَّ طاطٍ ، وَ عَ أنَّ أَكثَرَ أَفكارِ املُسلِمِني ال زالَت يفِ انْحِ ةٍ ، مَ لِّ ثِقَ بِكُ وَ
 ، أنِينَةٍ  طُمَ لِّ  بِكُ المِ  الكَ ذا  هَ ولَ  نَقُ أَنْ  يُمكِنُ  فَ هِ  لِّ كُ ذا  هَ مَع   ، بُ  أَقرَ اهلُبُوطِ  إِىل  م  ينَهُ بَ

لِّ استِقرارٍ . نيٍ ، وبِكُ قِ لِّ يَ ةٍ ، وبِكُ لِّ ثِقَ بِكُ وَ

حبِ الكِرامِ ،  أَحوالِ الصَّ االتِ وَ َة حلِ ُّ املُشاهبَ ومَ فِينا رسِ قُ دَّ أَنْ يَ  البُ
دَّ  هلَذا البُ مانِ ، وَ لِ الزَّ تِه بِأَوَّ مانِ .. أَشبَهُ النّاسِ بِأَهلِ نُرصَ رِ الزَّ تِه يفِ آخِ إِنَّ أَهلَ نُرصَ فَ
م  هِ ِ ريَ قُ يفِ سِ مُّ لِكَ التَّعَ لِذَ حبِ ، وَ ئِك الصَّ بَنيَ أُولَ ينَنا وَ ةِ بَ ِّ املشاهبَ ن رسِ دَ مِ يمَ قَواعِ قِ أَنْ نُ
أَنْ   ِبُ  جيَ سالةِ  والرِّ ةِ  يعَ ِ الرشَّ هِ  ذِ هَ عَ  مَ وَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ املُصطَفَى  عَ  مَ م  أَحواهلِ وَ

تِها. لَ زاوَ مُ قِها وَ وُّ اما لتَذَ لُها متَ تَأَمَّ يث نَ نه ، بِحَ يبٍ وافِرٍ مِ نَصِ ىلَ قِسطٍ وَ ونَ عَ نَـكُ

رضورة املشاهبة 
ألحوال 

الصحب الكرام



( ٥٥ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

م  تَفانِيكُ لقِ أَمرَ اخلالِقِ ، وَ بلِيغِ اخلَ م يفِ تَ كُ هدِ ةِ جُ م بَذلُ غايَ لَيكُ  (١) عَ
كرُ اهللا  شُ م ، وَ نكُ لُ مِ أَفضَ ريٌ وَ ُمْ خَ م أَهنَّ نِنيَ ، واعتِقادِكُ ؤمِ تِكم لِلمُ ذِلَّ م وَ عِكُ يفِ تَواضُ
لَيه،  ـولِ عَ خُ ىلَ أَبوابِ الدُّ قُوفِ عَ مصطَـفاه ، والوُ ولِه وَ سُ بالِ رَ ةِ االتِّصالِ بِحِ ىلَ نِعمَ عَ
ونُ  ةَ تَـكُ بطِ اخلَلَلِ ؛ ألَنَّ النَتِيجَ ضَ لِ ، وَ مَ عيِ والعَ لَة السَّ واصَ لِك يفِ مُ لِّ ذَ َةُ كُ مجَ تَرْ وَ
تِه  َّ بَة مهِ ناسَ م ، واملُبلِّغِ هلم ، مُ نهُ ل إِلَيهم عَ بَةً لِنِيَّةِ الواصِ ناسِ يفِ الغالِبِ لِنَفعِ النّاسِ مُ

ة . ةُ والنَتِيجَ رَ تِ الثَّمَ فَ عُ يَّةُ .. ضَ ةُ والنـِّ مَّ تِ اهلِ فَ عُ ونِيَّتِه، إِنْ ضَ
ِم قَومٌ  لَ هبِ صَ وَ ريِ حالٍ ، وَ ُم إِىل خَ وا بُلداهنَ لُ وَّ م حَ هِ مِ َ مهِ م وَ هلذا كانَ أُناسٌ بِنَواياهُ
هُ :  ولُ لَ قُ عَ يَ جَ عَني ، فَرَ تَنازِ داً يُصلِحُ بنيَ مُ لَ أَحَ رُ إِذا أَرسَ مَ نا عُ يِّدُ ذا كانَ سَ كَ هَ ثِريٌ ، وَ كَ

 Z Y)  عُ قَولَ اهللا ولُ لَه : أَما تَسمَ قُ يَ (٢) وَ ةِ رَّ يَعلُوه بِالدِّ وا فَ وا أَو ما اصطَلَحُ ضُ ما رَ
] \ [ ^)   [النساء:٣٥] .

 ، يفِ  والتَّعرِ والتَّألِيفِ   ، والتَّحبِيبِ  يبِ  التَّقرِ يفِ  م  كُ هدَ جُ وا  لُ ابذُ  
 ، وعِ  واخلُشُ وعِ  واخلُضُ  ، التّامِّ  والتَّعاون  واألَدَبِ   ، دِ  املقاصِ يدِ  دِ حتَ وَ الئِقِ  العَ ةِ  إِقامَ وَ
لِّ اعتِامدٍ  إِخراجِ كُ ةٍ ، وَ كمَ حِ ةٍ وَ أفَ رَ م ، بِلُطفٍ وَ يكُ والَ هِ اخلَرياتِ إِىل مَن حَ ذِ إِيصالِ هَ وَ
 ، رُ خِّ ال نُؤَ مُ وَ دِّ نا نُقَ هدِ ال بِجُ ه ، ال نَحنُ وَ حدَ لَيه وَ وا عَ دُ م ، اِعتَمِ لُوبِكُ ن قُ ريِ اهللا مِ ىلَ غَ عَ

قَ .  قَّ حَ فَّقَ وَ ُّ ، بَل هوَ تَعاىلَ إِنْ شاءَ وَ ال نَرضُ عُ وَ نْفَ ال نَ وَ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ د ٢ مِ (١) يَوم األحَ
قالَ : إِنَّ اهللا  ةِ وَ رَّ الهُ بِالدِّ ا فَعَ مهُ لِح أَمرَ ملَ يُصْ نيِ فَعادَ وَ وجَ امً إِىل زَ كَ نهُ حَ يضِ اهللا عَ ثَ عمرُ رَ (٢) بَعَ
ِام  هبِ لَطَّفَ  تَ وَ يَّةَ  النـِّ نَ  أَحسَ وَ لُ  جُ الرَّ فَعادَ      (^ ] \ [ Z Y)  : ولُ  قُ يَ تَعاىلَ 

. « ينِ لُومِ الدِّ ام . اُنظُر «إِحياء عُ ينَهُ أَصلَحَ بَ فَ

يف التفاين لتبليغ 
أمر اخلالق

ما ينبغي أن 
يُبذل اجلهد فيه 

للناس



( ٥٦ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ـةْ يلَ طَوِ آمـاالً  اهللا  يفِ  يلِ  ـيلَـةْإِنَّ   ـِ مجَ فِيـهِ   ــنَةْ   سَ حَ ظُـنُونـاً  وَ
ـيلَةْ سِ و وَ جُ يْـس يلِ يفِ نَيـلِ مـا أَرْ ود(١)لَ جُ ـنِ الوُ يْ طَفَى زَ هَ املُصْ ريُ طَ غَ

(١)

أَربابِ  أَرواحِ  يفِ   (٢) نَ وامِ كَ ثُ  بعَ يَ  .. هدِ  العَ وذِكرُ  هدِ  العَ يدُ  دِ ْ جتَ  
ذا  إِىلَ هَ ِ ، وَ ذا العاملَ وا إِىلَ هَ زُ بْلِ أَنْ يَربُ ن قَ ةً ، مِ لَ وْ جَ ةً وَ لَ وْ م صَ هُ عَ هدِ مَ يامنِ ؛ ألَنَّ لِلعَ اإلِ
 ، تَعاىلَ بحانَه وَ ي سُ دِ اجلَبّارِ الباقِي املُبدِ بِّ اخلالِقِ الواحِ بَنيَ الرَّ م وَ ينَهُ ونِ ، كانَت بَ الكَ
هدٌ  عَ كٌ ، وَ بارَ هدٌ مُ عَ ودٌ ، وَ مُ دٌ حمَ هْ هدِ .. فَهوَ عَ لِكَ العَ ياً يفِ ذَ نْطَوِ هدٍ إِنْ كان مُ لُّ عَ فَكُ
ال  ال نُورَ ، وَ ةَ وَ كَ رَ ال بَ ريَ فِيهِ وَ هدِ .. فَال خَ لِكَ العَ نطَوِ يفِ ذَ جْ ويَ رِ ندَ إِنْ ملَ يَ طَيِّبٌ ، وَ

دُ قَط . مَ ةَ حتُ رَ ال ثَمَ ةَ لَه وَ تِيجَ نَ
بَنيَ  ها  يدِ دِ لِتَجْ األَنبِياءُ  بُعِثَ   .. هدِ  العَ م  لِكُ ذَ يفِ  تْ  جَ رَ انْدَ تِي  الَّ ةُ  ودَ املَحمُ ودُ  هُ فالعُ

 E D C B) م هبِّ بَنيَ رَ مَّ بَنيَ اخلَلقِ وَ ي تَ دَ الَّذِ هْ دُ العَ َدِّ أيتِ جيُ بِيٍّ يَ لُّ نَ مِ ، فَكُ األُمَ
لنا  ينا ، قُ ناسَ ينا أَو تَ إِنْ نَسِ عنا ذاكَ النِّداءَ وَ مِ نّا سَ م ، وكُ هُ ندَ نّا عِ مْ كُ اكُ إِيّ أَنا وَ F) ، وَ

 = < ; : 9 8 7 6) م  خاطَبَكُ هِ  بِنَفسِ و  هُ ن؟  مَ لـِ لتُم  قُ  ، بَىلَ  لَه : 
 ،  ِ املَحـرضَ ذاكَ  يفِ  م  هُ عَ مَ نْتَ  كُ  ،(G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >

هُ : بَىلَ (R Q P O N M L K J I H )   [األعراف:١٧٢]. لنا لَ قُ
يدِ  تَحَ بابٌ يفِ التَّجدِ فَ مُ األَنبِياءِ ، فانْ عَ اخلالِقِ ، فَجاءَ خاتَ ودَ اخلَلقِ مَ هُ دَ األَنبِياءُ عُ دَّ جَ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) البَيتُ مِ
ودِ جُ النُّ بِيُ  ظَ فا  اجلَ بَعدَ  ينِ  ودِزارَ دُ اخلُ يُّ  دِ رْ وَ فِ  رْ العُ ِيُّ  نْربَ عَ

» ص ١٧٩  . رّ املنظُومِ اُنظُر دِيوانَ «الدُّ
رّ يفِ النَّفسِ . تِي تَستَقِ ودُ هبِا املعاينِ الَّ وامِن : املقصُ (٢) الكَ

أقسام العهد



( ٥٧ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

هدَ بَنيَ اخلَلقِ واخلالِق ،  مُ اخلَلقِ العَ د أَكرَ دَّ نه ، فَجَ ىلَ اهللا مِ مَ عَ دٌ أَكرَ هُ ما أَحَ بِريٌ ؛ ألَنَّ كَ
ىلَ  ىلَ نُورٍ ، عَ وءٍ ، عَ ىلَ ضَ ةٍ ، عَ َجَّ ىلَ حمَ نا عَ كَ رَ مِ خالِقٍ ، تَ لُوقٍ ألَكرَ هدَ أَكرمُ خمَ دَ العَ دَّ فَجَ
ودٍ ،  هُ ىلَ شُ ىلَ إِدراكٍ ، عَ ىلَ اتِّصالٍ ، عَ ناءٍ ، عَ ىلَ سَ ةٍ ، عَ دايَ ىلَ هِ ىلَ إِرشاقٍ ، عَ ياءٍ ، عَ ضِ
  زَ لَ ما جَ نّا أَفضَ زاه اهللا عَ نيٍ ، فَجَ قِ لْمِ يَ عِ نيٍ ، وَ قِ ِ يَ نيْ عَ نيٍ ، وَ قِ قِّ  يَ ىلَ حَ ةٍ ، عَ فَ رِ عْ ىلَ مَ عَ

م أَمجَعِني .  هِ ـمِ ن أُمَ لِنيَ ، عَ األَنبِياءَ واملُرسَ
أَنَّ احلقَّ  تِه ، كَ راثَ رِ وِ دْ ىلَ قَ لٌّ عَ تِهِ ، كُ ةً يفِ أُمَّ دَ دِّ تَجَ ودُ مُ هُ تِ العُ تِهِ .. صارَ ظَمَ عَ تِهِ وَ ِمَّ هبِ
ـخاطِباً  يحِ كِتابِهِ مُ قالَ يفِ رصَ هِ ، وَ ودِ هُ بِيبِهِ لِعُ يدِ حَ دِ ةِ جتَ ظَمَ ن عَ تَعاىلَ أَنبَأَنا عَ بحانَه وَ سُ
ىلَّ  دٍ صَ َمَّ بِيبِي حمُ دَ حَ لَه : (! " # $ % &)   [الفتح:١٠]، ما أَعظَمَ يَ
بايَعوا تِلكَ  ةُ  حابَ الصَّ بِّ ،  ندَ الرَّ تَها عِ لَ نزِ مَ لَّم ، ما أَعظَمَ  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ اهللا عَ
تِي مَع  عايَ وينِ ؛ ألَنَّ رِ عتُمُ د بايَ ا املَعنَى فَقَ ا ، أَمّ هتُ ورَ ذه صُ يَّةَ لَكِن قالَ اهللاُ هَ اليَدَ اللَّحمِ
ضايَ مَع تِلكَ  هِ اليَدِ ؛ ألَنَّ رِ َذِ بَّتِي هلِ ـَ هِ اليَدِ ؛ ألَنَّ حمَ ذِ تِي مَع هَ نايَ هِ اليَدِ ؛ ألَنَّ  عِ ذِ هَ
ضوانُ  فرِ [الفتح:١٨]،     (g  f  e  d  c  b  a  `  _) اليَدِ 

   (* ) ( ' & % $ # " !) ةِ  رَ الطّاهِ اليَدِ  تِلكَ  مَع  اهللا 
يهِ  لَ ىلَّ اهللا عَ دٍ صَ َمَّ يِّدنا حمُ هُ لِيَدِ سَ دَ دَّ يَ يَمُ لْ دُ اهللا .. فَ عه يَ ونَ مَ ن أَرادَ أنْ تَـكُ [الفتح:١٠]، فَمَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ وَ
ةٍ  تَلِفَ خمُ  ، ةٍ  ثِريَ كَ عانٍ  مَ وَ كالٍ  أَشْ ىلَ  عَ  ، ودِ  هُ لِلعُ يداتِ  التَّجدِ هِ  َذِ هبِ ةَ  األُمَّ اهللا  مَ  رَ أَكْ وَ  
أْسِ  رَ ىلَ  عَ  ، نَةٍ  سَ ئَةِ  مِ لِّ  كُ أْسِ  رَ ىلَ  عَ يدٍ  دِ جتَ نْ  مِ ةِ  لِألُمَّ لُ  ْصُ حيَ ما  لِكَ  ذَ ن  مِ وَ  ، ةٍ عَ تَنَوِّ مُ وَ
ظَهرِ  ىلَ  عَ مْ  اكُ إِيّ وَ اهللاُ  نا  َعَ مجَ وَ  ، ةٌ  يَّ وِ قَ وَ  َرب كُ يدِ  التَّجدِ ن  مِ عانٍ  مَ لُ  تَحصُ فَ  ، نٍ  رْ قَ لِّ  كُ
ةِ  يَّ رِ جْ ونِ اهلِ رُ نَ القُ نٍ مِ رْ أْسِ قَ ىلَ رَ نِ عَ مَ قتِ والزَّ ذا الوَ نا أنْ نَحيى يفِ هَ أَرادَ لَ ، وَ األَرضِ
ةِ يفِ  إِحسانُه لِألُمَّ لُه وَ مَ عَ لُ احلَقِّ وَ ا فَضْ رنَ بِام فِيه ، أَمّ نا القَ هْ ، واجَ رشَ سَ عَ رنِ اخلامِ القَ
يبُ  لَكنْ نَصِ يبٍ ، وَ ال رَ كٍّ وَ رَ بِال شَ تَأَخَّ لَن يَ لَّفَ ، وَ تَخَ لَن يَ صَ ، وَ نقُ يدِ .. فَلَن يَ التَّجدِ



( ٥٨ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

؟ لُ إِىل أَين يَصِ ه؟ وَ قدارُ ما مِ يدِ ما هو؟ وَ ذا التَّجدِ ن هَ مِ ذا النُّورِ وَ ن هَ نّا مِ دٍ مِ لِّ واحِ كُ
تْ  رَ ظَهَ  ، ةٍ  ثِريَ كَ أُمورٍ  يابِ  غِ بَعدَ  ةٍ  ثِريَ كَ نَواحٍ  ن  مِ ةَ  النِّعمَ ونَ  رُ تَستَشعِ م  أَنَّكُ كَّ  شَ ال 
 ، ا كانَ جهٍ أَكربَ ممِ ها فَعادَت بِوَ ىلَ فَقدِ نَ عَ زِ تْ أَشياءُ حُ دَ قِ فُ ءِ ، وَ ةٌ بَعضَ اليشَّ ثِريَ ورٌ كَ أُمُ
ودِ  هُ ةِ العُ ىلَ إِقامَ صُ عَ رِ حتَ ينِ ، وَ ذا الدِّ ىلَ هَ طَّعُ عَ تَقَ ةِ تَ ةً يفِ البَلْدَ ودَ وجُ لُوبٌ مَ كانَت قُ وَ
كانَ  ما  لَّمَ ، وَ تَـكَ كَ ، أَو ألَنْ  تَ رَّ تَحَ نطَلِقَ ، أَو ألَنْ  تَ بِيالً ألَنْ  تَ ا سَ ِدُ هلَ ها ، فَام جتَ يدِ دِ جتَ وَ
فِ  ن طَرَ يشِ مِ يدُ أَنْ متَ رِ قتِ لَو تُ ذا الوَ يفِ هَ مانِ ، وَ ةَ يفِ هذا الزَّ رصَ م الفُ يَّأ اهللاُ لَكُ كانَ  ، هَ
ـتلٍ أَو  يبٍ أَو قَ تَعـذِ رٍ كَ طَ دٌ إِىل خَ ـكَ أَحَ ضَ رِّ عَ ةٍ .. لنْ يُ ريَ لِّ قَ رُ يفِ كُ كِّ نِ إِىل طَرفِه ، تُذَ اليَمَ
ةَ  رصَ يَّأَ لَكَ الفُ هَ هُ ؟ وَ تَه أَنتَ لَ لْ مِ ي عَ بحانَه لَكَ ، فَام الذِ لَه سُ مِ ي عَ ذا الذِ لِكَ ، هَ نَحوِ ذَ
 ، نِ  اليَمَ ريَ  غَ لَكَ  فتَحُ  يَ وَ  ، ها  حدَ وَ اليَمنُ  لَيسَ   ، والبِساطَ  البِالدَ  لَكَ  دَّ  مَ وَ  ، بِيلَ  والسَّ

لُ لَه ؟ ل يلِ أَنتَ ماذا تَعمَ تَعاىلَ ، فَقُ بحانَه وَ ا سُ رهبَ غَ قَ األَرضِ وَ تَحُ لَكَ رشَ يفْ سَ وَ
ن أَيِّ  ونَ مِ نطَلِقُ تَ لُونَ مَع مَن ؟ وَ تَعامَ ن إِدراكِ : أَنتُم تَ م مِ يبَكُ وا نَصِ ذُ ِبُ أَنْ تَأخُ جيَ
 ، دِ مْ بِاملساجِ بطِهِ رَ سِ وَ ةُ أَبناءِ املَدارِ عَ تابَ مُ لِلنِّساءِ ، وَ جالِ وَ ودُ احلَلقاتِ لِلرِّ جُ يدانٍ ؟ وُ مَ
ما  احلَسنَةِ  ةِ  طَ األَرشِ بِنَرشِ  واالعتِناءُ   ، يِّـبَةِ  الطَّ اتِ  والنَّرشَ يِّـبَةِ  الطَّ تِ  الّ املَجَ ودُ  جُ وُ وَ
بحانَه  ن احلَقِّ سُ نَّةٍ مِ رُ مِ ظاهِ هِ مَ ذِ لُّ هَ م ، كُ ينَكُ نٍ بَ تَعاوُ رٍ وَ ودُ تَشاوُ جُ وُ بَنيَ النّاسِ ، وَ
ها  م بَعدَ أتِيكُ ماتِ ، تَ دِّ هِ أَشائِرُ املقَ ذِ رنِ ، هَ بِّئَ هلَذا القَ ماتٍ ملا خُ دِّ قَ أَشائِرُ مُ تَعاىلَ ، وَ وَ

دُّ . ـرَ ي ال يُ هُ احلَقُّ يفِ قَضائِهِ الَّذِ مَ ها ما أَبرَ م بَعدَ كُ هُ يُواجِ ماتُ ، وَ دِّ املقَ
كرِ ..  عاينِ الشُّ مَ كرِ ، وَ عنَى الشُّ ةٍ هلا بِمَ لَ قابَ نّا إِىل مُ ماتِ مِ دِّ قَ هِ األَشائِرُ لِلمُ ذِ تاجُ هَ حتَ
لُ  يفَ نُعدِّ ها ؟ كَ يفَ نَرفَعُ ها ؟ كَ مُ وِّ يفَ نُقَ هِ األَشائِرِ ، كَ ذِ ةِ النَّظَر يفِ هَ دَ ىلَ قاعِ زُ عَ كَّ تَرتَ
وَ  ورِ هُ هِ األُمُ ذِ نا يفِ هَ ها ؟ نَظَرُ عائِمَ ثَبِّتُ دَ يفَ نُ ها ؟ كَ دَ عُ قَواعِ يفَ نُوسِّ نها ؟ كَ املائِلَ مِ

كرِ . ةٌ لِلشُّ دَ قاعِ بِريٌ وَ عنىً كَ مَ
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ماتُ  دِّ تَأيتِ املُقَ ه .. سَ جهِ ىلَ وَ إِنْ جاءَ عَ نّا ، وَ نَ مِ سُ هِ األَشائِرِ إِنْ حَ ذِ لةِ هَ قابَ كرُ اهللا يفِ مُ شُ
إِحسانٍ  وهِ  جُ بِوُ نَحن  األَشائِر  هِ  ذِ هَ لْنا  قابَ إِذا   ، و  هُ إِحسانِهِ  وهِ  جُ وُ ن  مِ ظِيمٍ  عَ جهٍ  وَ ىلَ  عَ
ما نِسبَةُ إِحسانِنا إِىل إِحسانِه! لَسنا  نهُ ، وَ سانٍ  مِ وهِ إِحْ جُ ماتِ بِوُ دِّ و بِاملُقَ قابِلُنا هُ نّا .. يُ مِ
ذا  هَ بِلْنا  قَ إِنْ  فَ  ، أَيضاً  نه  مِ إِحسانٌ   و  هُ هِ  تَعالِيمِ وَ هِ  ذِ هَ هِ  رِ أَوامِ يفِ  إِحسانُنا  وَ  ، ـيءٍ  بِشَ
 ، تِنا  ذِلَّ وَ نا  عِ تَواضُ وَ نا  بِتَفكريِ عيِنا  سَ وَ  ، لِنا  مَ عَ قَوالِبِ  يفِ  يهِ  رِ جيُ ي  الَّذِ  ، نه  مِ اإلِحسانَ 
لِنا  تَـحمُّ للنِّاسِ ، وَ نا لِإلخوانِ وَ احِ نا وانْرشِ ورِ دُ تاحِ صُ فِ لِلتَّزكِيَةِ ، وانْ ريِ وَ بِنا لِلتَّطهِ لَ طَ وَ
بِاإلِحسانِ   وَ لَه  عاءِ  بِالدُّ دَ  املنتَقِ لْنا  قابَ وَ  ، واالنتِقادِ  ينا  لَ عَ المِ  والكَ تائِمِ  والشَّ بابِ  لِلسِّ
بِلنا  يهِ يفِ قَوالِبِنا ، نَحنُ إِنْ قَ رِ ن اهللاِ جيُ ذا إِحسانٌ مِ لِكَ ، فَهَ ما إِىل ذَ هِ ، وَ قِّ ةِ حَ عايَ بِرِ ، وَ يهِ إِلَ
ال   قَوالِبِنا ، وَ ستَوَ ىلَ مُ ر ، لَيسَ عَ هِ آخَ ندِ ن عِ و بِإحسانٍ مِ أَنا هُ ذا اإلِحسانَ .. فاجَ نهُ هَ مِ

ةً (¨ © ª »)   [حممد:٧]. َ بارشَ هِ مُ دِ ىلَ يَ يهِ عَ رِ ينا نَحنُ ، بَلْ جيُ ي بِأَيدِ ـرِ جيَ
ي  الَّذِ ذا  هَ ؟!  عناها  مَ ما  أَنتَ  تُك  نُرصَ  ! تِهِ (اهللا)  نُرصَ يفِ  يَكونُ  بادِ  العِ ن  مِ فَردٌ  يفَ  كَ
، أَنتَ  يث ال تَعلَمُ ن حَ مِ يث تَعلَمُ ، وَ ن حَ تِكَ مِ عاين نُرصَ لامً بِمَ يَكونُ يفِ نُرصتِك أَحاطَ عِ
ذابِ  ن العَ كَ مِ لِّمُ رِ ، أَو تُسَ رِ أَو املَظاهِ ن الظَّواهِ يئاً مِ ُ لَكَ شَ ـيَرسِّ تَكَ تُ رُ أَنَّ  نُرصَ وَّ تَصَ قَد تَ
 ، ياتِكَ ها، لَكِن يفِ حَ رُ وَّ تَصَ تِي تَ هِ النُرصاتِ الَّ َذِ أَنعِم هبِ لُكَ اجلَنَّةَ - وَ ثَالً يُدخِ ةِ  - مَ رَ يفِ اآلخِ
ولِكَ اجلَـنَّة..  بَعدَ دُخُ رتِكَ ، وَ يفِ آخِ كَ ، وَ خِ يفِ بَرزَ وتِكَ ، وَ ندَ مَ عِ ؤونِكَ ، وَ تَلفِ شُ يفِ خمُ وَ
ا ،  كَ هبِ ُ و يَنرصُ ا، هُ ِيطَ هبِ ن أَن  حتُ الً عَ ها ، فَضْ ن فَـهمِ بُ مِ تِك ، أَنتَ ال تَقـرُ ن نُرصَ عانٍ مِ مَ
عِكَ ، لَكِن  سْ وُ إِدراكِكَ وَ قلِكَ وَ عَ تكَ وَ َّ مهِ تِكَ وَ رِ طاقَ دْ ُ بِقَ نْرصُ تِه تَ نتَ يفِ نُرصَ أَنتَ لَو كُ فَ
ةَ يفِ قَولِ  شارَ كُ اإلِ هلَذا تُدرِ ٍ ، وَ ت بِطاقةِ بَرشَ هِ لَيسَ ذِ تِكَ ، فاآلنَ هَ وَ يفِ نُرصَ ونُ هُ ملّا يَكُ

.(١)« لْبِ بَرشَ ىلَ قَ طَرَ عَ ال خَ لَّم «وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ احلَبِيبِ صَ

ال  عَتْ وَ مِ نٌ سَ ال أُذُ أَتْ وَ نيٌْ رَ ني ما ال عَ احلِِ دْتُ لِعِبادِي الصّ لَّ : أَعدَ جَ زَّ وَ يثُ : «قالَ اهللا عَ دِ (١) احلَ
سلِم . مُ يّ وَ واهُ البُخارِ » رَ ٍ لْبِ بَرشَ ىلَ قَ طَرَ عَ خَ
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ولِنا ، لَكِن لَو  قُ هُ بِعُ َ رصُ ه أَو نَقْ َ يَّلَه أَو نَحرصُ تَخَ ن أَن  نَ ُ مِ ا أَكـربَ أْهنُ ةِ شَ عاينِ النُّرصَ مَ
؟!  تَك  عادَ سَ فُ  أَصِ يفَ  كَ ي  أَدرِ فَام   .. تِكَ  نُرصَ يفِ  ـرشِ  العَ بَّ  رَ لَ  عَ جتَ أَنْ  تَ  رْ دَ قَ
 ، ظِيمِ رشِ العَ بُّ العَ تِك رَ ي يفِ نُرصَ ا ؛ ألَنَّ الَّذِ اطُ هبِ كَ ما حيُ ندَ تِي عِ ةِ الَّ عادَ عاينِ السَّ فَمَ

نُ األَكوانِ . وِّ كَ مُ
كَ  ريِ ا يفِ سَ ومُ هبِ قُ ظاتٍ تَ ن مُالحَ ِدُ مِ ثلِ ما جتَ دقِكَ يفِ مِ لِكَ ، بِصِ ىلَ ذَ رُ عَ أَنتَ تَقدِ وَ
بُّ  تِك رَ بَّبُ ألَنْ يَكونَ يفِ نُرصَ تَسَ لِك تَ بِذَ قُ فِيها فَ دُ باتِكَ ، تَصْ يفِ واجِ لِكَ وَ مَ يفِ عَ وَ
لتَ  أَمَّ يهِ إِذا تَ ى إِلَ ينَ ، فَام أَعظَمَ ما تُدعَ رِ لِنيَ واآلخِ بُّ األَوَّ رَ نيَ ، وَ ضِ امواتِ واألرَ السَّ

متَ . إِذا فَهِ بَّرتَ وَ إِذا تَدَ لتَ ، وَ قَ عَ وَ

اممِ  ذا املَيدانِ ، واالنضِ كرِ يفِ هَ م بِالفِ اكُ إِيّ نا وَ مَ ي أَكرَ مدُ هللا الَّذِ  (١) احلَ
ن  مل نَكُ ، وَ ذا املَيدانِ ذا املَيدانِ ، واالتِّصالِ بِأَهلِ هَ ولِ يفِ هَ خُ ذا املَيدانِ  ، والدُّ إِىل هَ
تِكَ أَنْ   َ محْ الً لِرَ نْ أَهْ ْ نَكُ نْ لَيسَ بِأَهلٍ ، إِنْ  ملَ و أَهلٌ بِأَن يُعطِيَ مَ لَكِن هُ لِكَ أَهالً ، وَ لِذَ

بَّ العاملَني(٢) . نا يا رَ غَ بْلُ لٌ أَنْ تَ تُكَ أَهْ َ محْ رَ ها .. فَ بْلُغَ نَ
يباتٌ ،  جِ اياتٌ عَ عُ هنِ قَ مَّ تَ وانِبَ ، ثُ ةُ اآلنَ يفِ بِداياتٍ يفِ جَ ةَ ، فاألُمَّ مَّ نتُم اهلِ إِذا أَحسَ
ةٌ  نْ لَه بِدايَ ن ملَ تَـكُ : مَ (٣) ، وَ دْ يفِ النِّهاياتِ دْ يفِ البِداياتِ .. ملَ يشاهِ ن ملَ جياهِ : مَ ولُونَ قُ يَ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤١٩ هـ . هرِ رَ ن شَ يلَة األربِعاءِ ٢٠ مِ (١) لَ
تَك  محَْ إِنَّ رَ تَكَ ، فَ محَْ غَ رَ نْ أَهالً أَن أَبلُ مَّ إِنْ ملَ أَكُ هُ يزِ : اللَّ زِ بدِ العَ رَ بنِ عَ مَ دِ عُ اشِ ةِ الرّ لِيفَ واتِ اخلَ عَ ن دَ (٢) مِ

ِني . امحِ مَ الرّ حَ تُكَ يا أَرْ َ محْ نِي رَ عْ تَسَ لْ ءٌ فَ ْ أَنا يشَ ءٍ وَ لَّ يشَ عَتْ كُ سِ َتُك وَ محْ نِي ، رَ غَ بْلُ أَهلٌ أَن تَ
حالِ  يفِ  هُ  أَوقاتَ رَ  مَّ عَ مَن  أَي:  تُه)  هنِايَ قَتْ  أَرشَْ تُهُ ..  بِدايَ قَتْ  أَرشَْ نْ  (مَ طائِـيَّة»  العَ مِ  كَ يفِ «احلِ وَ  (٣)
ةِ األنوارِ  تُهُ بِإِفاضَ ايَ قَتْ هنِ ةِ أَرشَ عوَ ةِ األورادِ واالهتِاممِ بِأَمرِ الدَّ مَ الزَ مُ لُوكِهِ بِأَنواعِ الطّاعاتِ وَ سُ

ةِ . يدَ اإلِرشاقِ يفِ النِّهايَ زِ نالُ مَ هُ ال يَ إِنَّ تِهِ ، فَ جتِهادِ يفِ بِدايَ لِيلَ االِ نْ كانَ قَ ا مَ أَمّ فِ ، وَ واملَعارِ

يف التسابق يف 
ميدان الدعوة



( ٦١ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

ةٌ . قَ رشِ ةٌ مُ ايَ ن لَه هنِ ةٌ .. ملَ تَـكُ قَ رِ حمُ
قِ  اتِ ، النّاطِقِ بِأَصدَ يّ ِ ريِ الربَ خَ اداتِ وَ يِّد السّ ن سَ يدَ مِ واعِ ةُ اآلنَ يفِ بِداياتِ مَ فاألُمَّ
 ، يدَ واعِ دَ مَ عَ واه ، وَ هُ سِ ريَ ِنْ غَ أمتَ يبِهِ ، ما ملَ يَ ىلَ أَرسارِ غَ نَهُ اهللاُ عَ نيٍ ائتَمَ لِامتِ ، أَعظَمِ أَمِ الكَ
 ، ةٌ لِيمَ ةٌ سَ يمَ وِ ةٌ قَ ونَ بِدايَ تَّى تَـكُ نُوا حَ تَعاوَ يدُ أَنْ تَ نُرِ يدِ ، فَ هِ املواعِ ذِ ةِ هَ تُهُ اآلنَ يفِ بِدايَ أُمَّ فَ

ةٌ .  يزَ زِ ةٌ عَ بِريَ ةٌ كَ يفَ ِ ةٌ رشَ ظِيمَ يبَةٌ عَ جِ ةٌ عَ ايَ ونُ هنِ تَـكُ ذا ، سَ كَ لَيها هَ نتُم عَ إِذا تَعاوَ
قتَ  ا وَ ةُ هبِ بطَ ونُ الغِ أَكثَـرَ ما تَكُ نها فَ يباً مِ دَ نَصِ جَ ها مَن وَ رُ تِي نَذكُ هِ الَّ ذِ هاياتُ هَ والنـِّ
ربِ  بَتُها يفِ القُ رتَ مَ ةً ، وَ يادَ ةٌ زِ غبُوطَ فوفِ مَ ِ ؛ ألَنَّ  بَعضَ الصُّ وفِ يفِ املحرشَ فُ فِّ الصُّ صَ
ها  بَعضُ صَّ ، وَ دادٍ أَخَ نيِ وِ ةٌ بِعَ نظُورَ ها مَ بَعضُ تَلفُ ، فَ لَيها ختَ تِي عَ عايةُ الَّ تَلفُ ، والرِّ ختَ
 .. دِ الواحِ فِّ  الصَّ أَهلُ  وَ  ، ا(١)  فّ صَ ونَ  شـرُ عِ وَ ئةٌ  مِ ي  هِ  ، شـراقِ  اإلِ يدُ  دِ شَ ها  نُورُ

تاً . تُونَ يفِ املراتِبِ تَفاوُ تَفاوَ يَ
فُ  َّ تَرشَ لِكَ إِنَّام تَ لُّها بَعدَ ذَ هِ كُ ذِ وفُ هَ فُ بِيبِه ، والصُّ نا بِحَ مَ ةُ أَنَّ احلَقَّ تَعاىل أَكرَ الصَ اخلُ
إِليهِ  ها  عُ رجِ فَمَ  ، ها  إِمامُ وَ لِّها  كُ ها  قائِدُ ألَنَّه   ، نهُ  مِ ربِ  القُ إِىلَ  تَسابَقُ  تَ وَ  ، إِليهِ  بِالنِّسبَةِ 
م  هُ رُ بَعضُ نبَهِ نها ما يَ وفُ مِ فُ هِ الصُّ ذِ لَّها ، هَ تُهُ تُظِلُّها كُ رايَ ا إِىل اجلَنَّة ، وَ هوَ يَميشِ هبِ وَ
ا أَهلُ  يَّأَها اهللاُ هلُم ، أَمّ تِي هَ ن املراتِبِ الَّ ونَه مِ رَ م بَعضا ملا يَ هُ غبِطُ بَعضُ يَ ن بَعضٍ ، وَ مِ
ةَ  ايَ ونَ تِلكَ الرّ ُ ينَام يُبرصِ م أَنبِياءُ حِ لَّهُ الءِ كُ ؤُ أَنَّ هَ ولُونَ كَ يَقُ ةِ فَ ابِقَ مِ السّ ن األُمَ يامنِ مِ اإلِ

 μ ´ ³ ²) ٌري بـِ قِسمٌ كَ يبٌ وافِرٌ وَ لَكم نَصِ نا وَ ى لَ سَ م،فَعَ ينَهُ رُّ بَ ةَ متَ بِريَ الكَ
لَنا  عَ جَ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º¹ )   [الطور:٢٨] ، وَ  ̧¶

ينا . لَ نَّنُ عَ تَحَ ى يَ سَ وفِ احلَبِيبِ ... عَ فُ واصِّ صُ ن خَ مِ

هِ  ذِ نها مِن هَ .. ثَامنُونَ مِ فٍّ ئَةُ صَ مِ ونَ وَ نَّةِ عِرشُْ لُ اجلَْ لَّم: «أَهْ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ (١) قالَ رَ
ه . ي وابنُ ماجَ ذِ مِ واهُ الرتِّ ..» رَ مِ بَعُونَ مِن سائِرِ األُمَ أَرْ ةِ وَ األُمَّ
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
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نه ،  واباً مِ نَ جَ دُ يفِ اخلَلْـقِ أَحسَ ـثَهُ بِاحلَقِّ ال يُوجَ عَ ي بَ لِكَ ، والَّذِ ىلَ ذَ احلَمـدُ هللا عَ
روا  الءِ الَّذين ما قَدَ ذه احلَقائِقَ ، قال هلؤُ مون هَ فهَ َّن يَ يلّ بنُ أَيب طالِبٍ كان  ممِ نا عَ يِّدُ سَ
يلٍّ فَقالَ  نا عَ يِّدِ وا إِىل سَ وا ، فَجاؤُ لِمُ ون أَنْ  يُسْ يدُ رِ وا يُ جُ رَ ينَام خَ لُون(١) ، حِ يف يَعمَ كَ

 w v u) : وا لَه قُولُ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ هِ صَ لفِ ن خَ يهِ مِ لَ م : «أَقبِلُوا عَ هلَ
فَ فَقالَ  فَ لِيُوسُ ة يُوسُ ا إِخوَ د قاهلَ z y x } | )   [يوسف:٩١]، فَقَ
ونَ  ِبُّ أَنْ يَكُ هوَ ال حيُ ُم : ( ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §)   [يوسف:٩٢]»، وَ هلَ
قالَ :  م وَ يهِ تَ إِلَ لَّمَ فالتَفَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ هِ صَ ندِ وا إِىلَ عِ نه ، فَجاؤُ واباً مِ نَ جَ دٌ أَحسَ أَحَ

(ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » )   [يوسف:٩٢](٢).

تِلك  أَو   ، ط  فَقَ يلةَ  اللَّ تِلكَ  لَيس   ، نه  مِ واباً  جَ نَ  أَحسَ دٌ  أَحَ ونَ  يَكُ أنْ  ِبُّ  حيُ ما  هوَ  وَ
ن اخلَلقِ أَنْ   داً مِ ِبُّ أَحَ ةِ ما حيُ هِ اللَّحظَ ذِ يفِ هَ مْ فِيها ، بَل هوَ اآلنَ وَ هُ لَّمَ ةَ الَّتي كَ اعَ السّ

داً . نهُ أَبَ واباً مِ نَ جَ ونَ أَحسَ يَكُ
نا بِهِ  رَ كَّ ي ذَ نِ الَّذِ مَ نا ؟ وَ صفِ لَ َذا الوَ هُ هبِ الّ ي حَ مَن الَّذِ ذا ؟ وَ كَ نا هَ هُ لَ دَ ي أَوجَ نِ الَّذِ مَ
؟ ذا النَّوالِ هَ طفِ وَ ذا العَ هَ ذا احلالِ وَ هَ صفِ وَ َذا الوَ هُ هبِ لَ عَ هُ بِنا ؟ مَن الَّذي جَ رَ ذكَّ وَ

متُم  مِ ، فَهِ ِيعِ النِّعَ ىلَ مجَ ناه عَ ِدْ د محَ ىلَ ذَلك .. فَقَ نا اهللاَ عَ ِدْ إِذا محَ ىلَ ذَلك ، وَ احلَمدُ هللاِ عَ
همِ . ن ظُلُامتِ الوَ نا مِ جَ أَخرَ همِ ، وَ نا اهللاُ بِنُورِ الفَ مَ إِنْ شاءَ اهللاُ ،  أَكرَ

فُونَ . تَرصََّ (١) أَي: يَ
ن قِبَلِ  لَّم مِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولَ اهللا صَ سُ بدِ املطلَّبِ : ائتِ رَ ثِ بنِ عَ فيانَ بنِ احلارِ ٌّ أليبِ سُ يلِ (٢) قالَ عَ

 { z y x w v u)  : فَ  لِيُوسُ فَ  يُوسُ ةُ  إِخوَ قالَ  ما  لَه  ل  فَقُ هِ  جهِ وَ
، فَقالَ  فيانَ لِكَ أَبُو سُ لَ ذَ عَ فَ نهُ قَوالً ، فَ نَ مِ دٌ أَحسَ ونَ أَحَ ىضَ أَن يَكُ إِنَّه ال يَرْ | )   فَ

 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ (ے   : لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ اهللا  ولُ  سُ رَ لَه 
.« » )   ، اُنظُر «زاد املعادِ
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ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

هبِا  وا  وُّ قَ  ، وسَ  النُّفُ هبِا  وا  كُّ زَ  ، وسَ  رُ الدُّ وا  ذُ خُ  ، اهللاُ  مُ  يّاكُ حَ  (١)  
يفِ  م  هُ ينَ  ذِ الَّ  ، النّاسِ  يارِ  خِ يفِ  ا  هبِ لُوا  اُدخُ  ، األَرجاسِ  ن  مِ ا  هبِ وا  رُ تَطَهَّ  ، األَساسَ 

. ِم ناسٌ فاهتِ صِ
تِي أَنتُم فِيها   واألَماكِنِ الَّ رَ ةِ إِىل اهللا يفِ القُ عوَ لُّها . . واالهتِاممُ بِالدَّ ونُ كُ ؤُ هِ الشُّ ذِ هَ
ن  م مِ هُ م كِبارُ ةِ ، بِام فِيهِ عوَ هِ والدَّ ذِ ةِ هَ سالَ ن أَصحابِ الرِّ رٍ مِ لُّ نَظَ حمَ ينا ، وَ لَ ولِيَّةٌ عَ سؤُ مَ
ينَ  ِ رصِّ قَ وا مُ يسُ م لَ ة (° ± μ  ́³ ² ¶ )   [التوبة:١٠٥]، هُ األَئِمَّ
م  نهُ دٌ مِ دُ بِاهللا ما واحِ .. أَشهَ رصِّ قَ م مُ نهُ دٌ مِ م ما واحِ تِنا ، هُ هَ ن جِ ريُ مِ ءٍ ، التَّقصِ يفِ يشَ
 ، إِىل أَصلِها  ا  الهتِ لسِ ةٌ بِسِ بِطَ رتَ مُ ا  م أَهنَّ ن أَذهانِكُ غِيبُ عَ يَ فَال   ، نّا  مِ ما كانَ  إال  رصِّ  قَ مُ
ذا  هَ هللا،  ةِ  املحبُوبَ ةِ  ودَ املَفقُ فاتِ  الصِّ ةِ  ودَ عَ يفِ  ةً  هنَضَ الوادِي(٢)  ذا  هَ يفِ  ـبُونَ  رقُ يَ م  هُ وَ
ومَ  لَّم ، لِتَقُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ أَصلِهِ صَ جالِهِ وَ رِ جِ وَ لبِيَّةِ بِاملَنهَ بالِ االرتِباطِ القَ دُّ حِ م مَ بُهُ لَ طَ

ا . وا هبِ دُ عِ ام وُ قَ كَ قّ تَحَ تَ ن النُّبوةِ وَ ةِ عَ الفَ ةُ احلَقِّ واخلِ قائِمَ
نه  ةِ عَ الفَ هُ يفِ اخلِ كانَ لَّام احتَلَّ مَ لَّم ، كُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ه صَ هدِ ن عَ دُ مِ دِّ عدُ املتَجَ والوَ
أَوا  لَو رَ هُ ، وَ عدَ بُونَ وَ قِ رتَ م مُ لُّهُ كُ ذا ، وَ كَ هَ يهِ وَ يَ إِلَ أُلقِ هِ ، وَ عدِ نَفسِ لَ بِالوَ ةٌ أُرسِ لِيفَ خَ
م  هُ جاءَ قُ رَ َقِّ م ، اهللاُ حيُ هُ واطِرُ تْ خَ شَ تَعَ ُم ، وانْ ُم ، وارتاحَ باهلُ لُوهبُ تْ قُ َّ هُ فِينا لَرسُ يقَ قِ حتَ

م إِنْ شاءَ اهللا ( x w v u t s r )   [لقامن:٩]. َـيِّبُهُ ال خيُ فِينا ، وَ
م يفِ  ياهتِ ةِ حَ دَّ عنِي يفِ مُ تِهِ -يَ لَّم يفِ أُمَّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ يَتْ لِلنَّبِيّ صَ تِي أُلقِ يدُ الَّ فاملواعِ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ دِ ٢ مِ ومُ األحَ (١) يَ
ذا  ةِ هَ دمَ م يفِ خِ تُهُ نهُ كانَتِ انطِالقَ مِ م وَ وطِنُهُ وصِ ؛ ألنَّه مَ صُ جهِ اخلُ ىل وَ د عَ (٢) أَي: وادِي ابنِ راشِ
م  هُ لَتْ آثارَ صَ د وَ ُم عامليَّةٌ فَقَ هتَ هِ ؛ ألنَّ دَعوَ لِّ ِ كُ ةَ يفِ العاملَ بُونَ االنتِهاضَ رقُ م يَ لِكَ هُ ذَ كَ ينِ وَ الدِّ

ها . نَحوِ يا وَ يقِ أَفرِ ندِ وَ يا واهلِ قِ آسِ نُوبِ رشَ وصاً جَ صُ خُ ِ وَ إِىلَ أَصقاعِ العاملَ

املواعيد الّتي 
وعد احلقّ هبا 

أحبابه



( ٦٤ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
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ةِ  بُوَّ لَفاءِ النـُّ ىلَ خُ لقاةٌ عَ ودِ مُ عُ كلُّ تِلكَ الوُ قبَى ، وَ يدُ امللقاةُ لَه يفِ أَمرِ العُ نيا- واملواعِ الدُّ
قُ  لتَصِ م ما يَ نهُ دٍ مِ لِّ واحِ تَرامجِها ، لِكُ عانيها وَ ن مَ م مِ لَيهِ ى عَ لقَ م ، يُ تِهِ الفَ ىلَ قَدرِ خِ عَ

ةِ . رَ نيا أَو يفِ اآلخِ واءً كانَت يفِ الدُّ يدِ ، سَ ن تِلكَ املواعِ تَصُّ بِهِ مِ ما خيَ بِهِ ، وَ
 t  s  r  q  p) بَّأَ  خَ ما  عَ  أَوسَ وَ أَعظَمَ  ما  وَ  ، دَ  عَ وَ ما  أَعظَمَ  وَ عَ  أَوسَ فَام 
طاءاتُ  والعَ عةُ  الواسِ االكتِشافاتُ  هِ  ذِ هَ وَ  ، دقٍ  صِ المُ  كَ [السجدة:١٧]     (x  w  v  u
(١) هلَم أَشياءَ ال  بِّـئِنيَ ـَ ، فاحلالُ فِيها أَيضاً (r q p)   ال نَزالُ نَحنُ خمُ ةُ بِريَ الكَ
بَتْ  طَرِ قَد  وَ  ، وا  علَمُ يَ ملَ  ما  م  هلَ بِّـئِنيَ  خمُ نَزالُ  ال  مْ  هُ تَّى  حَ  ، يئاً  شَ نها  عَ أَحدٌ  فُ  يَعرِ

 t s r q p) ُزالُ احلال ال يَ ُم ، وَ َ فاهتَ ريْ ال خَ ُمْ وَ قوهلُ ت عُ دَهشَ م وَ هُ أَرواحُ
م  وا هُ قَ َذا بَ يطٌ ، هلِ ِ هِ حمُ لمِ ِيطُ بِعِ ي أَخفَى ال حيُ بَبِ أَنَّ الَّذِ x w v u)   [السجدة:١٧]  بِسَ

طائِهِ . ذا أَمامَ عَ كَ هَ
م بِهِ  هُ م وَ ث فِيهِ دَّ تَحَ رآنُ يَ ونَ ، القُ لَّمُ تَكَ نه يَ م عَ هُ م ، وَ نهُ تَكلَّمُ عَ رآنُ يَ لِكَ القُ لِذَ وَ

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã) ه فَ صَ عتُم وَ مِ ام سَ رآنُ كَ ثُونَ ، والقُ دَّ تَحَ يَ
Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î )   [الكهف:١٠٩].

رَ بَعضَ  ظْهِ يد اجلَـبّارُ فِيها أَنْ  يُ رِ نِ ، يُ مَ ن الزَّ قبَةٍ مِ ئتُم يفِ حِ د جِ قَ  لَ
دَ  َدِّ أَنْ  جيُ ورِ ، وَ صُ ورِ والعُ هُ رِّ الدُّ ىلَ ممَ بَقائِها عَ سالتِهِ ، وَ ظَمةِ رِ عَ َنِ ، وَ ظَمةِ النَّبيِّ املؤمتَ عَ

ورٍ . فُ لِّ كَ غمِ كُ ىلَ رَ دِينَهُ عَ
هٍ إِىل  ينِ ، أَو تَوجُّ ةٍ إِىل الدِّ جعَ ةٍ أَو رَ حوَ ى بِصَ مَّ ن إِقبالٍ ، أَو ما يُسَ ثَ النّاسُ عَ دَّ َ إِنْ  حتَ

خفاءِ . ن اإلِ فِني ، مِ ـبِّـني : أَي خمـُ (١) خمَُ

يف مظاهر عظمة 
الرسالة
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ٔ
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بَّ األَرضِ  ولِ ، أَنَّ رَ قُ ي العُ وِ ٌ لِذَ رشِّ ؤَ و مُ إِنَّام هُ ا ، فَ هبِ غارِ مَ قِ األَرضِ وَ شارِ ينِ يفِ مَ الدِّ
بَحُ  ريَ سَ د ، وَ بِيَّه حممَّ قُ ما أَخـربَ بِهِ نَ يُحقِّ سَ د ، وَ عَ هُ الَّذي بِه وَ عـدَ زُ وَ ـيُنجِ امءِ سَ والسَّ

هد . قِّ العَ وا بِحَ قامُ ةِ ، وَ فَّوا بِالبَيعَ ين وَ ذِ الَّ

ذا  ةِ هَ دمَ هامِّكم يفِ خِ ن مَ ودِ مِ م بَعضَ املقصُ وا يفِ بالِكُ ذُ ِبُ أَنْ  تَأخُ  جيَ
أَو   ، يهِ  لَ عَ ونَ  رُ تَقدِ مَن  لِّ  كُ ن  مِ واليكم  حَ مَن  مَع  وا  يَّؤُ تَهَ تَ أَنْ  وَ ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ وَ ينِ  الدِّ
م  لُكُ مِ لةِ بِهِ ، حتَ بِّ والصِّ ن الرَّ نهُ ألَحوالِ قُربٍ مِ ةِ أَو االستِفادةِ مِ فادَ ىلَ اإلِ ونَ عَ رُ تَقدِ

. ينِ ذا الدِّ ةِ هَ سِ واألَموالِ يفِ نُرصَ هدِ بِبَذلِ األَرواحِ واألَنفُ فاءِ بِالعَ دقِ الوَ ىلَ صِ عَ
تزكِيَةِ  بِ وَ قَ أَبوابَ التَّقرُّ نَطرُ ينا ، وَ والَ يِّيءَ مَن حَ هنُ ودِ ، وَ هُ فاءِ بِالعُ يَّأَ لِلوَ تَهَ دَّ أَنْ نَ البُ
ينَ لِبَذلِ  دِّ ستَعِ ونَ مُ هدِ اهللا ، بِأَن نَكُ فاءِ بِعَ مٍ ثابِتٍ يفِ الوَ دَ ىلَ قَ ونَ عَ تَّى نَكُ وسِ حَ النُّفُ

. قتٍ سِ واألَرواحِ واألَموالِ يفِ أَيّ وَ األَنفُ
جرِ الكاذِبِ  ورِ الفَ ثلِ ظُهُ ةُ اآلنَ يفِ مِ جرِ ، واألُمَّ ن نُورِ الفَ دَّ بَعدَ ظَالمِ اللَّيلِ مِ البُ وَ
بلَ صادِقِهِ ،  و قَ بدُ جرِ يَ هُ ، فَكاذِبُ الفَ هِ بِداياتُ ذِ هَ ادِقُ وَ جرُ الصّ هُ الفَ ـيَظهرُ بَعدَ ي فَ تَفِ خيَ

بَ اللَّيلُ . هَ ذَ مسُ وَ تِ الشَّ يُقال : طَلَعَ  ، فَ يَقوَ ُ وَ نتَرشِ يَ
ولُ اهللا ،  سُ داً رَ دُ أَنَّ حممَّ عنَى : أَشهَ مَ عنَى : اهللاُ أَكـبَـرُ ، وَ لُّ مَ فُ الكُ بَعدَ ذَلك يَعـرِ

الحِ .  ىلَ الفَ ـيَّ عَ الةِ ، حَ ىلَ الصَّ ـيَّ عَ عنَى : حَ مَ ن النَّومِ ، وَ ريٌ مِ الةُ خَ عنَى : الصَّ مَ وَ
م  بُهُ نسِ نداً يَ يَختارُ جُ نَعلَمَ أَنَّه سَ ضلِهِ ، وَ ضَ لِفَ رَّ تَعَ ينا أَنْ  نَ لَ عَ يدُ ، فَ رِ ــتارُ مَن يُ م خيَ بُّكُ رَ

م (© ª )   [الصافات:١٧٣] (¯ ° ±  نهُ ولُ عَ قُ يَ تِه وَ رضَ م إِىل حَ هُ يفُ يُضِ ه وَ إِىل نَفسِ
ةُ فَال  يَّ ت لَه اجلُندِ حَّ نُودِ اهللا صَ ن جُ يٍّ مِ ندِ لُّ جُ ا ، بَل كُ ةً هبِ ثر:٣١] إِحاطَ ² ³ ´)   [املدَّ
قَ  َقَّ دَّ أَنْ  حيُ لَيه إِال اهللاُ ،  (u t s r q p)   [السجدة:١٧]، البُ علَمُ فَضلَ اهللا عَ يَ

التهيؤ للوفاء 
بالعهود يظهر 

معاين نداء 
األذان
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دُ . عْ ِقَّ السَّ حيَ يَ البُعدُ ، وَ نتَفِ يَ دُ ، وَ غْ لَ الوَ ذَ خيُ عدُ ، وَ الوَ
قِ  دٍ أَصدَ مَّ ةُ حمُ سالَ هِ رِ ذِ بٌ ، هَ ذِ ال كَ لٌ وَ زْ ال هَ ةٌ ، وَ يَ خرِ ال سُ ؤٌ وَ زُ ي هُ ةُ ما هِ سالَ الرِّ
جالُ  رِ وَ  ، ها  امُ دّ خُ اهللاُ  شاءَ  إِنْ  نَحنُ   ، فِيها  يبَ  رَ ال  قٌّ  حَ ها  يدُ واعِ مَ وَ  ، ةً  جَ هلَ النّاسِ 
كَ مَن  حِ إِنْ ضَ ها ، وَ ةِ بِنُورِ ا ، واالستِضاءَ ريِ يفِ دَرهبِ ا ، والسَّ لِ هلَ مَ ا ، والعَ يقِ هبِ التَّصدِ

نا نُوحٌ : (- . / 0 1 2  يِّدُ قَد قال سَ رَ ، وَ خِ رَ مَن سَ خِ كَ أَو سَ حِ ضَ
 ،(١) ( َ ومُ الرسُّ دُ القَ مَ باحِ حيَ ندَ الصَّ 3 4 5 6 7)   [هود:٣٨]، وَ (عِ

 T S R) ،[فاطر:١٤]   (r q p o) ، (٢)( نيُ ُ اليَقِ ـربَ ينَةَ اخلَ هَ ندَ جُ وَ (عِ
V U )   [احلرش:٦] .

م  فِيكُ لُ  حتَصُ  ، هِ  مِ رَ كَ وَ اهللا  ودِ  جُ زائِنِ  خَ ن  مِ دٍ  مَّ حمَُ ينِ  لِدِ ةُ  النُّرصَ  (٣)  
ةُ األَرواحِ ، لَو ملَ تُقابِلْ أَرواحُ  لَ قابَ لَتْ مُ صَ لِكَ إِذا حَ لُ ذَ صُ م ، حيَ يكُ ىلَ أَيدِ عَ م وَ بِكُ وَ
داً ،  ينِ أَبَ م لِلدِّ نهُ دٍ مِ دِ أَحَ ىلَ يَ ةُ عَ تِ النُّرصَ محَنِ .. ما جاءَ بيبَ الرَّ ةِ حَ حابَ ساداتِنا الصَّ

داً . ِيدٍ أَبَ وقِفٍ محَ وا بِمَ ال قامُ وَ
يَت  قِ ملّا سُ وحِ ، وَ ن تِلكَ الرُّ يَتْ مِ قِ ةَ ، سُ يفَ ِ هُ الرشَّ وحَ م رُ هُ لَتْ أَرواحُ لَكِن ملـّا قابَ وَ

ه . عَ ةٍ مَ لَ قابَ م يفِ مُ هُ م وَ هِ كانُوا يفِ أَذكارِ ه ، وَ عَ ةٍ مَ لَ قابَ م يفِ مُ هُ م وَ هادِهِ كانُوا يفِ جِ

ةَ : واحَ بدِ اهللا بنِ رَ ن قَولِ عَ (١) مِ
 َ ومُ الرسُّ دُ القَ مَ باحِ حيَ ندَ الصَّ عِ رَ ياباتُ الكَ م غَ نهُ يلِ عَ نْجَ تَ وَ

رَ . مَ ن ابنِ عُ طِيبُ عَ واهُ اخلَ (٢) رَ
ةِ ١٤١٩هـ . ابِعَ ةِ الرّ ورَ بَةِ الدَّ لَ طابِهِ لِتَودِيعِ طَ جرِ أَثناءَ خِ الةِ الفَ (٣) بَعدَ صَ

ثمرة مقابلة 
األرواح
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 (١)« داهْ َمَّ داهْ * واحمُ َمَّ م «واحمُ هُ عارَ لُوا شِ عَ ةِ ، جَ ةِ اليَاممَ زوَ م يفِ غَ لَيهِ ملا اشتَدَّ احلالُ عَ وَ
ودِ  جُ يِّدُ الوُ ةِ سَ زوَ يامِ بِالغَ هادِ ، أَو يفِ القِ هوَ يفِ اجلِ ثَّل لَه وَ تَمَ هم يَ كِبارُ هم وَ غارُ كانَ صِ وَ
و أَهلُه،  لَهم احلقُّ تَعاىلَ بِام هُ بِها قابَ يهِ ، فَكانَتِ املقابَالتُ دائِامتٍ ، فَ وقُ إِلَ هُ والشَّ لِقاؤُ وَ

هِ املقابَالتِ . ذِ وا هبِ هُ جَّ تَوَ  ، فَ هيِم ما أَجرَ ىلَ أَيدِ  عَ أَجرَ وَ
ـي ، لَو استَطَعتُ أَنْ  لِيسِ يلَّ جَ مُ النّاسِ عَ ولُ : (أَكرَ قُ نه يَ يضِ اهللا عَ بّاسٍ رَ كانَ ابنُ عَ

. (٢)( عَلتُ هِ ، لَفَ جهِ ىلَ وَ بابُ عَ عَ الذُّ قَ ال يَ
نا ألَحبَبنا  وسِ ؤُ ىلَ رُ م عَ هلِ نازِ مَ م وَ رَ إِىل أَماكِنِهِ فَ ونَ السَّ يدُ رِ ينَ يُ ذِ لَ الَّ صِ رُ أَن نُوَ لَو نَقدِ
 (٣) م أَنْ  يَطلَعَ هِ ن أَعامرِ أيتِ مِ و فِيام يَ عَ األَرواحِ ، نَرجُ لَتِ األَرواحُ مَ كِنْ إِذا تَقابَ لَ لِكَ ، وَ ذَ
يٌّ  وِ ها قَ ضَ رْ إِنَّ  عَ ذا االستِقبالَ ، فَ بُ هَ ناسِ ما يُ ةَ ، وَ لَ هِ املقابَ ذِ بُ هَ ناسِ حائِفِ ما يُ يفِ الصَّ
دانا ،  ي هَ واهلادِي الَّذِ عانا ،  ي دَ اعِي الَّذِ ةِ الدّ رضَ ىلَ حَ لِّ أُسبُوعٍ عَ يفِ كُ ومٍ ، وَ لِّ يَ يفِ كُ
ةِ  زَّ بُّ العِ هِ رَ لِّ لِكَ كُ فَوقَ ذَ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ ىلَ آلِه وَ عَ يهِ وَ لَ ىل اهللا عَ عانا صَ ي رَ راعِي الَّذِ والَّ
كناتِ .  كاتِ والسَّ راداتِ واحلَرَ دَ ، واإلِ نّا النَّوايا واملقاصِ رقُبُ مِ ي يَ واجلَاللِ تَعاىلَ الَّذِ

اهللاُ  شاءَ  إِنْ  وَ  ، تَعاىلَ  وَ هُ  بحانَ سُ م  بِّكُ رَ ىلَ  عَ م  ياتِكُ لِّ بِكُ أَقبِلُوا  وَ  ، م  كُ مَ َ مهِ وا  هُ جِّ وَ
بُها اجتِامعاتٌ . تَعقُ

ةِ إِنْ  شاءَ  يعَ ةِ للرشَّ ىلَ النُّرصَ نيا عَ ةٌ يفِ الدُّ ـثِريَ لُ هلَم اجتِامعاتٌ كَ تَحصُ م(٤) سَ ـتُكُ عامَّ

ريِ .  يخِ البنِ األثـِ ل يفِ التّارِ ثِريٍ ، والكامِ (١) اُنظُر «البِدايَة والنِّهايَة» البنِ كَ
تَّى جيَلسَ إِيلَّ ، لَو استَطَعتُ  طَّى النّاسَ حَ تَخَ ي يَ ـي الَّذِ لِيسِ يلَّ جَ مُ النّاسِ عَ بّاس : (أَكرَ (٢) قالَ ابنُ عَ
ي) . اُنظُر  ـيُؤذِينـِ يهِ فَ لَ عُ عَ بابَ لَيَقَ ةٍ - (إِنَّ الذُّ وايَ يفِ رِ ) - وَ عَلتُ هِ لَفَ جهِ ىل وَ بابُ عَ عَ الذُّ قَ أَن ال يَ

يّ . وِ » لِإلِمامِ النَّوَ رآنِ ةِ القُ َلَ «التِّبيان يفِ آدابِ محَ
تَبَ فِيهِ . كْ حائِفِ أَو يُ رَ يفِ الصَّ ظْهَ (٣) أَي: يَ

م . بُكُ م أَو أَغلَ كُ (٤) أَي: أَكثَرُ
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مَّ بَعدَ  ، ثُ ها يفِ األَقطارِ عاعِ ورِ شُ ظُهُ ةِ ، وَ يعَ ِ ه الرشَّ ذِ ورِ نُورِ هَ ةٍ يفِ ظُهُ يادَ ىلَ زِ عَ اهللاُ ، وَ
دارِ  يفِ  واالجتِامعُ   ، ةِ  يامَ القِ ومِ  يَ يفِ  واالجتِامعاتُ   ، خِ  ازِ الربَ يفِ  االجتِامعاتُ  لِكَ  ذَ

م . نهُ م مِ اكُ إِيّ لنا اهللاُ وَ عَ ن اهللا احلُسنَى ، جَ م مِ تْ هلَ بَقَ ةِ ملن سَ رامَ الكَ
هِ  م ، يفِ اهتِاممِ نكُ ثِريُ مِ لَها الكَ صَّ لَعٍ حَ ىلَ خِ افِظُونَ عَ أَنتُم حمُ تِمُّ وَ م يَ كُ هُ جُّ ذا تَوَ كَ هَ وَ
ال  وَ  ، بِآدابِهِ  وَ نَّتِهِ  بِسُ يامِ  بِالقِ وَ تِهِ  عَ تابَ بِمُ وَ النَّبويِّ  بِاجلنابِ  لُّقٍ  عَ تَ أَو  اخلَريِ  بِنَرشِ  هِ  ِّ مهَ أَو 
رِ ،  بُّ ىلَ التَّدَ رصِ عَ ومٍ ، لَكِن بِاحلِ لَّ يَ هُ كُ ؤُ لَّ ما تَقرَ لَو قَ رِ وَ بُّ هُ بِالتَّدَ تَ تِالوَ رآنَ وَ وا القُ تَرتكُ

داً . كِهِ أَبَ حْ بِرتَ مَّ ال تَسمَ كِهِ ، ثُ حْ بِرتَ مَّ ال تَسمَ كِهِ ، ثُ حْ بِرتَ ال تَسمَ
بلَ  لِكَ ما قَ ذِ ةٍ ، كَ يلَ لِّ لَ يفِ كُ ومٍ ، وَ لِّ يَ هِ يفِ كُ رِ بُّ دَ تَ رآنِ وَ لِ القُ أَمُّ ن تَ يباً مِ لْ لَكَ نَصِ اجعَ
لَيه  عَ حافِظْ   ، اإلِرشاقِ  إِىل  ه  بَعدَ ما  وَ جرِ  الفَ بَيلَ  قُ ما  وَ العِشاءِ  إِىل  هُ  بَعدَ ما  وَ وبِ  رُ الغُ

كَ ما استَطَعتَ . هدِ بِجُ
تُ  لتَفِ يَ ال  ي  والَّذِ ضُ  يُعارِ ي  والَّذِ دُ  نتَقِ يَ ي  الَّذِ ِدُ  جتَ بَّام  رُ أَنَّه  إِىل  ةَ  شارَ اإلِ تَ  ذْ أَخَ ام  كَ  
ي يَستَقبِلُكَ  كَ والَّذِ حُ ي يَمدَ ِدُ أَيضاً الَّذِ لِك جتَ ذَ ْ ، كَ ئُ بِكَ ، فاصربِ ي يَستَهزِ ، والَّذِ إِلَيكَ

لِكَ . ن ذَ ءٍ مِ عُ لَكَ فَال تَغتَـرَّ بِيشَ تَواضَ ي يَ ِدُ الَّذِ جتَ ةِ ، وَ قابِلُكَ بِالبَشاشَ ي يُ ِدُ الَّذِ جتَ وَ
يْنَكَ  حُ ؛ ألَنَّ األَمرَ حالٌ بَ تْ إِىل مَن يَمدَ لتَفِ بُّ ، ال تَ تْ إِىل مَن يَسُ لتَفِ لنا لَك ال تَ ام قُ كَ
بُّ النّاسِ  سَ حُ النّاسِ ظَنٌّ ، وَ دْ مَ نك ، وَ تَّى يَرىضَ عَ و حَ يَصفُ ومُ وَ قُ هُ يَ يدُ بِّك نُرِ بَنيَ رَ وَ
عَ اهللاِ تَعاىل ، فَال  ةُ حالُك أَنتَ مَ يئاً ، واملسأَلَ ن احلَقِّ شَ ظُـنُونُ اخلَلقِ ال تُغنِي مِ ظَنٌّ ، وَ
تْ  لتَفِ تَ ال  وَ  ، بّابَ  السَّ قِ  دِّ تُصَ ال  وَ احَ  املدّ قِ  دِّ تُصَ ال  وَ  ، مٍّ  بِذَ رْ  تَأَثَّ تَ ال  وَ  ، دحٍ  بِمَ رْ  تَأَثّ تَ

   (Æ Å Ä Ã Â) : َولَ قَولُ اهللا تَعاىل م ، واعلَمْ أَنَّ  القَ نهُ دٍ مِ المِ أَحَ إِىل كَ
[األنعام:٧٣].

ةِ  َ رسِ نْدَ املُنْكَ اللُه ، «أَنا عِ لَّ جَ ك جَ ندَ يَكونَ عِ ه دائِامً ، فَ عَ لبِ مَ نكَ انْكِسارَ القَ َ مِ لْـريَ فَ
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.(١) « يلِ نْ أَجْ مْ مِ ُ لُوهبُ قُ
م  وَ هلَ بدُ فاةِ أَنْ تَ ظاتِ الوَ م يفِ حلَ و هلَ َ ، نَرجُ ه املحارضِ ذِ وا هَ ُ رضَ ينَ حَ ذِ ن الَّ ريٌ مِ ثـِ كَ وَ
م  هُ أَرواحُ تَطِريَ  أَنْ  تَكادُ  لِكَ  ذَ ندَ  عِ وَ  ، األَرواحِ  ن  مِ فِيها  ما  وَ  ، عِ  املجامِ ه  ذِ هَ ةُ  ورَ صُ

يها . ونَ فـِ ُ رضُ ينَ حيَ ذِ ةِ الَّ وقاً إِىل األَئِمَّ شَ
نَ  فَّوْ يُتَوَ فَ  ، لِّ  الكُ ىلَ  عَ مِ  دَّ واملقَ  ، لِّ  لِلكُ مامِ  اإلِ نُورُ  م  هلَ لتاحُ  يَ وَ م  نهُ مِ ثِريٍ  لِكَ و  بدُ يَ بَل 
يه  وقِ إِلَ ىلَ الشَّ وتُونَ عَ مُ ينَ كانُوا يَ ذِ ةِ الَّ حابَ أنِ  الصَّ رُ بِشَ كِّ وقِ ، تُذَ ن الشَّ ةٍ مِ ىلَ حالَ عَ

ىلَ آلِه . عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّم وَ سَ ىل اهللا وَ صَ
إِىل  ةٌ  يَ دِّ ؤَ مُ لُ  السِ سَ ا  إِهنَّ فَ  ، م  ارتِباطاتِكُ ىلَ  عَ حافِظُوا  وَ  ، م  كُ الئِقِ عَ ىلَ  عَ فَحافِظُوا   
بَّتَنا  تِهِ القاداتِ ، ثَ ثَ رَ وَ يِّدِ الكائِناتِ ، وَ ةِ لِسَ قَ واملرافَ فِيعاتِ ،  النِّهاياتِ ، واملراتِبِ الرَّ

م . اكُ إِيّ نا اهللاُ وَ سَ رَ حَ م وَ اكُ إِيّ أَعانَنا اهللاُ وَ م ، وَ اكُ إِيّ اهللاُ وَ
رواحِ  األَ نَ  مِ م  هِ ريِ غَ وَ ةِ  املالئِكَ ن  مِ اً  مجّ داً  دَ عَ أَنَّ   كَّ  الشَ  ،(٢) داعِ الوَ ساعةِ  يفِ  اآلنَ 
بَعدَ  تامٍ  خِ يفِ  نَزالُ  ال  وَ  ، واللَّيايل  األَيامِ  هِ  ذِ هَ تامِ  خِ يفِ   ، م  كُ نظَرَ مَ ونَ  نظُـرُ يَ وَ  ، م  كُ عَ مَ

لِك .  بِريِ بَعدَ ذَ تامِ الكَ تامٍ ، إِىل اخلِ خِ
لٌّ  كُ فِريةٍ ، وَ ـرياتٍ وَ ةٌ ، يفِ خَ ثِريَ عُ لِقاءاتٌ كَ قَ إِنْ شاءَ اهللاُ تَ ةَ ، وَ اعَ هِ السّ ذِ وا هَ فاغتَنِمُ
تَعاىل  اهللا  أَجلِ  ن  مِ م  بَهُ صاحَ ينَ  لِلَّذِ وَ  ، اهللا  أَجلِ  ن  مِ تِه  فَ عرِ مَ ألَهلِ  تَعاىلَ  اهللاَ  و  يَدعُ

بِ . قِ واملغارِ نيَ واملسلِامتِ يفِ املشارِ ناتِ ، واملسلِمِ نِنيَ واملؤمِ ؤمِ لِلمُ ةً ، وَ خاصَّ

مامِ  هُ اإلِ رَ كَ ذَ » : ذكره يف «البداية» للغزايل . اهـ . وَ نَةِ سَ دِ احلَ يُّ يفِ «املقاصِ خاوِ مامُ السَّ (١) قالَ اإلِ
.« ـريِ غِ عِ الصَّ ح اجلامِ يرِ رشَ دِ يّ يفِ «فَيضِ القَ املناوِ

بِدارِ  الكِساءِ  أَهلِ  ىلَّ  صَ مُ يفِ  جرِ  الفَ الةِ  صَ بَعدَ  ةً  عادَ لِكَ  ذَ ونُ  يَكُ وَ ةِ،  ورَ الدَّ بَةِ  لَ طَ داعُ  وَ أَي:   (٢)
املصطَفَى .
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اجُ  يرُ ، والرسِّ ريُ النَّذِ دَ بِه البَشِ عَ م ما وَ لَيهِ قبِلٌ عَ ريٌ ، مُ بـِ ـريٌ كَ م خَ لَيهِ قبِلٌ عَ وا أَنه مُ اعلَمُ
ال  ةِ وَ مرَ جَ الزُّ ال خارِ ائِرةِ وَ جَ الدّ ونَ خارِ كَ أَن تَكُ يدُ تِمَّ ، لَكِن نَحنُ ما نُرِ دَّ أَنْ  يَ املـنِريُ ، البُ
كَ  تِهِ لَن يَرتكَ زَّ عِ بِّثاً .. وَ تَشَ آك مُ بُّكَ إِذا رَ رَ ِم ، وَ كَ هبِ قْ نَفسَ أَلصِ م وَ نهُ نْ مِ ةِ ، كُ جَ اجلَامعَ خارِ

ك. لُمْ إِال نَفسَ هِ فَال تَ وِّ دُ ةِ عَ عوَ يتَ بِدَ ضِ رَ ميَةِ وَ يتَ بِالرَّ ضِ يَكَ ، إِال إِذا أَنتَ رَ رمِ لَن يَ وَ
ربِ ، واجلَنُوبِ  قِ والغَ ةُ احلَبِيبِ يفِ الرشَّ رُ فِيهِ رايَ بِريٌ تَظهَ ريٌ كَ ةِ خَ ىلَ األُمّ قبِلٌ عَ إِال فَمُ وَ
ه تَعاىل  مُ بِاسـمِ كَ حيُ وَ ولُ اهللا» ،  سُ دٌ رَ «ال إِله إِال اهللاُ * حممّ ونُ بـِ تِفُ الكَ هيَ وَ املِ ،  والشَّ
ولِ  خُ يَّأَ لِلدُّ تَهَ نَ ، وَ طاءَ اهللاِ تَعاىلَ قَّبَ عَ تَـرَ ينا أَن  نَ لَ عَ لَّمَ ، فَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولِه صَ سُ بِاسمِ رَ وَ

هُ واجتِباه . هُ واصطِفاءَ نه اختِيارَ نيَ مِ ةِ اهللا واملمنُوحِ نايَ نيَ بِعِ وصِ وائِرِ املخصُ يفِ دَ

دَ  نَجتَهِ نا أَنْ  نَخطُبَ وَ فَ كلَّ داً ، وَ بِيبَهُ حمُمَّ لَ حَ م أَرسَ بُّكُ رَ يبِّ وَ  (١) اهللاُ رَ
ولِ املحراب ، واجلُلُوسِ  ةِ ، يفِ دُخُ مامَ ن اإلِ لُّ ما يَكونُ مِ كُ وَ ، وَ نَدعُ بَلِّغَ وَ نُ َ وَ نَنرشُ وَ
ـريِ .. بِام فِيه  رٌ لِلخَ وَ لُّه صُ ذا كُ وسِ ، فَهَ رُ ريِ للدُّ لِامتِ ، والتَّحضِ إِلقاءِ الكَ يسِ ، وَ لِلتَّدرِ
ها ؟  وحُ أَينَ رُ رُ اخلَريِ وَ وَ ه صُ ذِ ةُ ، هَ رُ .. بِام فِيهِ اللِّقاءُ بِاإلِخوانِ  .. بِام فِيه الكِتابَ فَ السَّ
ه إِذا كانَت  ذِ ةُ هَ ورَ وحِ ، فالصُّ لُّ إِال يفِ الرُّ وحَ ال حيَ إِنَّ الرُّ كَ ، فَ وحِ ها لَيسَ إِال بِرُ وحُ رُ
ةُ يفِ أَرواحِ  ايَ تِ الرسِّ َ وحِ اخلَريِ ، فَرسَ وحِ ، أَي بِرُ ك بِتِلكَ الرُّ وحُ لَتْ رُ ها ، اتَّصَ وحِ بِرُ

والَيك . مَن حَ
 ، لَه  كَ  إِخالصُ وَ دقُكَ  صِ وَ  ، ه  عَ مَ بُك  أَدَ وَ  ، اهللا  ىلَ  عَ يَّـتُكَ  عِ مجَ فِيكَ  تِي  الَّ وحُ  والرُّ

كَ يفِ أَحبابِهِ . بَّتِهِ ، وانطِواؤُ ـَ تَفانِيكَ يفِ حمَ يهِ ، وَ دَ تُك بَنيَ يَ ذِلَّ وَ
 ، يَّة  ريِ اخلـَ رَ  وَ الصُّ نها  مِ بْ  تَـكتَسِ ك..  وحِ رُ يفِ  لَّت  حَ إِذا   ، وحٌ  رُ األَشياءُ  هِ  ذِ هَ فَ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ دِ ٢ مِ ومُ األحَ (١) يَ

صور األعامل 
وروحها
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رَ  وَ الصُّ اطِبُ  ختُ ةً  ورَ صُ يَتْ  قِ بَ إِال  وَ  ، كَ  وحُ رُ تُخاطِبها  فَ وحاً  رُ نها  مِ أَيضاً  بُ  تَكتَسِ وَ
ام  كانٍ  ، كَ لُ إِىل مَ ةٍ فَام تَصِ لَ وصِ ريُ مُ ةٍ غَ أَهنا بِال نَظرَ »(١) ، وَ مْ كُ رِ وَ نْظُرُ إِىل صُ «إِنَّ اهللاَ ال يَ

هم . رُ وَ بَتْ صُ هَ ذَ بُوا وَ هَ ةٌ ، ذَ ريَ ـثـِ راً كَ وَ صُ ةً ، وَ ريَ ـثـِ ل أُناسٌ أَعامالً كَ مِ عَ
لَو   ، رِ  وَ الصُّ هِ  ذِ هَ يفِ  م  فَهُ  ، ةِ  يَّ ريِ اخلـَ ورِ  الصُّ ن  مِ ـثِريٍ  بِكَ أُناسٌ  اآلنَ   اغتَـرَّ  ام  كَ وَ
؛  اخلَريِ رِ  وَ صُ يفِ  أَنفُسهم  ىلَ  عَ وا  بكَ لَ فِيهِ  م  هُ ما  ةِ  يقَ قِ حَ ن  عَ جابُ  احلِ م  هلَ فَ  شَ انكَ
والبُعدَ   ، م  فِيهِ رمانَ   واحلِ  ، م  فِيهِ والبُعدَ   ، م  فِيهِ ةَ  طِيعَ والقَ  ، م  فِيهِ جابَ  احلِ ألَنَّ  
ةٌ  شكِلَ هِ مُ ذِ ة إِال بِاهللا ، هَ وَّ ال قُ ولَ وَ م ، ال حَ هُ ندَ رَ اخلَريِ عِ وَ صُ م، وَ نيَ فِيهِ احلِ ن الصّ عَ
رٍ  وَ تْ بِصُ بَ ، قامَ نَت التَّعَ لكِن جَ لَت وَ مِ ، قالَ تَعاىلَ : (= < )   [الغاشية:٣] عَ أَكبَـرُ

 =) بٌ  نَصَ ةُ  والنَّتِيجَ  ، وساً  رُ دُ وَ اتٍ  ارضَ حمُ وَ واتٍ  كَ زَ وَ لَواتٍ  صَ عنِي  يَ  ، اخلَريِ ن  مِ
 X  W)و [الغاشية:٣-٥]     (  G  F  E  DC  B  A  @?  >

؛  ي قامَت بِهِ عيِ الَّذِ ن تِلكَ األَعاملِ والسَّ يَتْ عَ ضِ Z Y] \ )   [الغاشية:٨-٩] رَ

 ، رَ نَجاةً أَثمَ ـبُوبِيَّـةً ، وَ رَ حمَ أَثمَ ةً ، وَ ربَ رَ قُ أَثمَ ةً ، وَ قَ رافَ رَ مُ بَ ، بَل أَثمَ رَ النَّصَ ألَنَّه ما أَثمَ
 _  ^]\  [) ةِ  رَ املجاوَ يفِ  لُوداً  خُ رَ  أَثمَ وَ  ، نعِيام  تَ رَ  أَثمَ وَ يبا،  تَقرِ رَ  أَثمَ وَ
وا  فَجاؤُ  ، نيا  الدُّ يفِ  اللَّغـوِ  ن  عَ وا  ضُ أَعرَ ُم  ألَهنَّ [الغاشية:١١]؛     (e d c ba `

لّه  كانٍ  كُ أتُوا إِىل مَ دَّ أَنْ يَ نيا ، البُ ِبّونَ اللَّغـوَ يفِ الدُّ ين حيُ ذِ غـوٌ ، الَّ كانٍ  لَيسَ فِيه لَ إِىل مَ
. ( لِ مَ نْسِ العَ نْ جِ زاءُ مِ لّه فَوىضَ ، (فاجلَ كُ كلّه بُكاءٌ ، وَ (٢)، وَ يلٌ وِ لّه عَ كُ غوٌ ، وَ لَ

لَّم: «إِنَّ اهللاَ ال  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ ةَ قالَ : قالَ رَ يرَ رَ ن أَيبِ هُ ه عَ سلِم وابنُ ماجَ واهُ مُ (١) رَ
م» . أَعاملِكُ م وَ لُوبِكُ نظُر إِىل قُ لَكِن يَ م ، وَ أَموالِكُ كُم وَ رِ وَ نظُر إِىل صُ يَ

نُواحٌ . يبٌ وَ (٢) أَي: نَحِ
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 ، نْقاذِ  واإلِ واءِ  والدَّ العِالجِ  ةَ  يقَ قِ حَ دُ  نَجِ  .. ذا  هَ لِلواقِعِ  نَظَرنا  إِذا   
و  جهِ املطلُوبِ فَهُ ىلَ الوَ م عَ نكُ دِ مِ مَّ للواحِ ي أَنتُم فِيهِ ، إِنْ تَ لِ الَّذِ مَ ذا العَ اللِ هَ ن خِ مِ

أَهلِ العِالجِ .  أَهلِ املداواةِ وَ نْقاذِ ، وَ ن أَهلِ اإلِ دٌ مِ واحِ
نِيَّةِ  مَع  اخلَلصاءِ  بِالنِّيةِ  هِ  لِّ حمَ ن  مِ وَ  ، هِ  يقِ طَرِ ىلَ  عَ وَ ه  جهِ وَ ىلَ  عَ يفِ  ِ الرشَّ لمِ  العِ أَخذُ 
ه يفِ النّاسِ ،  نَرشِ هِ وَ بلِيغِ ىلَ تَ بِريِ عَ رصِ واهلَمِّ الكَ لِ ، واحلِ مَ قِّ العَ يامِ بِحَ ل بِهِ ، والقِ مَ العَ
فَت  ةِ ، وانْكشَ مَّ العِالجُ لِألُمَّ تْ .. تَ تَـمَّ تْ وَ لِ ، إِذا قامَ سُ ةُ األَنبِياءِ والرُّ يقَ ي طَرِ تِلكَ هِ فَ

لُحَ حالُ النّاسِ . صَ ةُ ، وَ ربَ ت الكُ جَ رَّ فَ تَ ةُ ، وَ لَت الظُّلمَ ةُ ، وانْجَ مَّ الغُ
وا  ُّ أَرصَ وَ  ، م  إِمهاهلِ ىلَ  عَ وا  ُّ أَرصَ وَ م  تِهِ فلَ غَ ىلَ  عَ وا  ُّ أَرصَ وَ  ، م  هِ نَومِ ىلَ  عَ وا  ُّ أَرصَ إِذا  وَ
 ، ةَ  الَ حمَ ال  واقِعٌ  م  لَيهِ عَ فاخلُرسانُ    .. الفاطِرِ  احلَقِّ  اخلالِقِ  بِأَمرِ  م  استِخفافِهِ ىلَ  عَ

 - , + * ) (' & % $ #"!)
. / 0 )   [العرص:١-٣].

أنُ   شَ ذا  هَ  ، فِيه  أَنتم  ي  الَّذِ أنِ   الشَّ ذا  هَ ةَ  ظَمَ عَ وَ  ، تِكم  مَّ هِ مُ ةَ  ظَمَ عَ فُوا  تَعرِ أنْ   دَّ  البُ
يِّ ..  وِ محَنِ .. بِالقادِرِ .. بِالقَ هِ .. بِاخلالِقِ .. بِالرَّ لَ حيٍ ، بِاإلِ ةٍ .. بِوَ ةٍ .. بِرسالَ اتِّصالٍ بِنُبوَّ
بِ  وجِ ُّ اتِّصالٍ بِمُ رسِ ءٍ ، وَ لِّ يشَ وتُ كُ لَكُ هِ مَ ي بِيَدِ ئِ .. بِالَّذِ ارِ .. بِاجلبّارِ .. بِالبارِ هّ بِالقَ
 ، ظِيم  عَ  .. ظِيمٌ  عَ  .. ظِيمٌ  عَ أَمرٌ  لِكَ  ذَ كلُّ   ، ةِ  رامَ الكَ دارِ  يفِ  واخلُلدِ   ، دِ  األَبَ ةِ  عادَ سَ
ينِ ،  قائِـقِ الدِّ ن حَ بُوا عَ جِ ين حُ ذِ ولِ الَّ قُ عُ لِنيَ ، وَ ورِ الغافـِ دُ ن صُ تُه مِ ظَمَ ت عَ جَ رَ خَ

هاتِ والبَطاالتِ . وا(١) بِالتُّـرَّ أَو التَهَ
لُّ  ونُ كُ يَكُ تَهُ ، وَ مَّ هِ مُ بَهُ وَ فَ واجِ تَّى يَعرِ م ، حَ نكُ دٍ مِ فِّقُ اهللاُ كلَّ واحِ وَ إِنْ  شاءَ اهللاُ يُ
نْقاذِ  إلِ بَبا  سَ ونُونَ  كُ يَ وَ  ، ونَ  يُداوُ وَ ونَ  يُعاجلِ َّن  ممِ وَ  ، نيُ  العَ ِم  هبِ رُّ  قَ تَ َّن  ممِ م  نكُ مِ دٍ  واحِ

(١) من اللهو .

حقيقة العالج
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ذا  ثلَ هَ عَك مِ (١) أَو أَسمَ لِ ذا املنزِ يءِ إِىل هَ كَ بِاملجِ مَ قَد أَكرَ ةِ إِنْ  شاءَ اهللاُ ، إِنَّه وَ األُمَّ
لَ لَكَ  لَّ ذَ عابَ ، وَ لَ لَكَ الصِّ لَّ ذَ يقَ ، وَ َ لَكَ الطَّرِ يَرسَّ بِيلَ ، وَ يَّأَ لَكَ السَّ د هَ يثِ ، فَقَ احلَدِ
لَ أَو تَرتكَ أَو تُدبِرَ  مِ لَ أَو هتُ يتَ بِأَنْ تَغفَ ضِ ونَ لَو رَ تَحَ لَكَ البابَ ، فَتكُ فَ (٢) ، وَ العِقابَ
أَنتَ  ضُ  تُعرِ فَ  ، حبَّبَ  وَ تَّبَ  ورَ  َ يرسَّ وَ بَ  رَّ قَ ما  بَعدَ  ، لَيكَ  عَ ةٌ  يدَ دِ شَ ةٌ  جَّ حُ الِفَ  ختُ أَو 

فاتِ أَو املعايصِ .  ن املخالَ ءٍ مِ تَرىضَ بِيشَ لُ وَ تَغفَ نه، وَ عَ
أُناسٌ  م  فِيكُ وَ  ،  ِ األَكربَ ضوانِهِ  لِرِ يَّئونَ  تَهَ يَ وَ  ، م  يهِ إِلَ ةِ  نايَ العِ رُ  نَظَ ي  يَرسِ ريٌ  ثـِ كَ م  فِيكُ
رفَ  دُ ما عَ قعُ يَ ومُ وَ قُ زالُ يَ ذا ، فَال يَ دَواعِي كَ ذا ، وَ واعِي ، دَواعِي كَ لَّبونَ بَنيَ الدَّ تَقَ يَ
هِ  بِيَدِ ونَ  كُ يُمسِ سَ  ، م  هيَُ أَيدِ ينَ  مادِّ  ، يقِ  الطَّرِ ىلَ  عَ أَدِالّءُ  فَوقَه(٣)  إِال  وَ  ، يحْ  حِ صَ يَميشِ 

نتَبِه . م يَ نكُ لٌّ مِ لُون به ؟ كُ ضَ ماذا يَعمَ تَهَ لَكِن إِذا ما انْ ونَ بِهِ ، وَ يَمشُ سَ وَ
 ، امءِ ودٌ ألَهلِ السَّ شهُ كِ ، واحلالُ مَ ذا املبنَى املبارَ نيا يفِ هَ إِيّاكم يفِ الدُّ اآلنَ  أَتَكلَّمُ أَنا وَ
 ، هُ راتُ ثَمَ واقِبُهُ  وَ عَ المِ وَ ذا الكَ تائِجُ هَ رُ نَ تَظهَ ذا اليَومِ سَ بَعدَ هَ يارِ أَهلِ األَرضِ ، وَ خِ وَ
دقِ  بِصِ م  اكُ إِيّ وَ نا  مُ يُكرِ اهللا   ، ها» (٤)  وبقُ مُ أَوْ  ها  تِقُ عْ مُ فَ هُ  سَ فْ نَ بائِعٌ  فَ و  دُ غْ يَ النّاسِ  لُّ  كُ «وَ

وىلَ بِالل . بِيبِه مَ نا بِحَ قُ لحِ يُ قبالِ ، وَ اإلِ

مَوت . رضَ يم - حَ يَّةِ بِرتَِ سالمِ راساتِ اإلِ ةٌ إِىلَ دارِ املصطَفَى لِلدِّ (١) إِشارَ
. باتِ قَ لَ لَكَ العَ لَّ أي: ذَ  (٢)

ه . عَ (٣) أَي: مَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ نْهُ قالَ : قالَ رَ يضَِ اهللا عَ يِّ رَ رِ مٍ األشعَ ثِ بنِ عاصِ نْ أَيبِ مالِكٍ احلارِ (٤) عَ
َنِ ـ أَو  ْآلَ مدُ هللا متَ بحانَ اهللا واحلَ سُ ِيزانَ ، وَ ُ املْ ألَ دُ هللا متَ مْ يامنِ ، واحلَْ ِ طـرُ اإلْ ورُ شَ لَّم : «الطُّهُ سَ وَ
رآنُ  ياءٌ ، والْقُ ربُ ضِ ةُ بُرهانٌ ، والصَّ قَ دَ الةُ نُورٌ ، والصَّ ضِ ، والصَّ َرْ امواتِ واألْ ُ ـ ما بَنيَ السَّ ألَ متَ
هِ  سنَدِ واهُ أَمحَد يفِ مُ ها» . رَ وبِقُ ها أو مُ عتِقُ مُ هُ فَ بائِعٌ نَفسَ و فَ لُّ النّاسِ يَغدُ لَيكَ ، كُ ةٌ لَكَ أَو عَ جَّ حُ

ي . ذِ مِ هِ والرتِّ يحِ حِ سلِمٌ يفِ صَ مُ وَ
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 ، بِ األَرَ ذا  هَ لُوغِ  بُ ىلَ  عَ وا  دُ ساعِ لَكِن   ، خائِباً  م  نكُ مِ دٌ  أَحَ عُ  يَرجِ ال  اهللاُ  شاءَ  إِنْ  
ن  مِ كم  دِ أَحَ إِىل  بُ  أَقرَ هوَ  وَ  ، اهللا  مَع  قُوا  واصدُ   ، ظِيمِ  العَ بِريِ  الكَ األَمرِ  َذا  هبِ يامِ  والقِ
 ، هِ  نَفسِ نسانِ   اإلِ ةِ  هَ جِ ن  مِ إِال  البُعدُ  أيتِ  يَ ما   ، كِتابِهِ  يفِ  لِكَ  ذَ كرَ  ذَ ام  كَ  ، يدِ رِ الوَ بلِ  حَ
م  لَكُ ذِكرٍ  يفِ  ونُ  نَكُ ينا  شَ مَ وَ هنا  َ اجتَّ يثُام  حَ وَ  ، م  كُ يُسعِدُ وَ م  يكُ إِلَ نظُر  يَ وَ م  فِيكُ كُ  بارِ يُ اهللا 

م . لَكُ نا وَ رَ احلَظَّ لَ وفِّ م ، نَسأَلُ احلَقَّ أنْ  يُ ألَحوالِكُ وَ

عَ  فِ رتَ يَ أنْ   بَعدَ   ، اهللا  ىلَ  عَ كلِ  التَّوَ أَساسِ  ىلَ  عَ نا  ورُ أُمُ ومَ  قُ تَ أَن   ِبُ  جيَ  
 ، ةِ  بادَ العِ قالَبِ  يفِ  بِاملعبُودِ  والً  شغُ مَ تَ  رصِ ا  هبِ قُمتَ  إِذا  فَ  ، األَعاملِ  قِيامِ  ودُ  شهُ مَ
ي  الَّذِ ذا  هَ ؟  غلَه «اهللاُ»  شُ كان  مَن  لُ  يَعمَ ماذا  وَ  ، هوَ «اهللا»  دٍ  بِواحِ والً  شغُ مَ تَ  رصِ وَ

ال جانٍّ  . ال إِنْسٍ وَ دانٍ  ، وَ ن قاصٍ وَ م مِ لَيكُ ال عَ يهِ ، وَ لَ عَ عَ يدُ أَن  نَجتَمِ نُرِ

نّا،  دِ مِ ندَ الواحِ نٍ عِ سَ ن األَحيانِ يَكونُ بِدافِعٍ حَ ثريٍ مِ  نَقلُ األَخبارِ يفِ كَ
يهِ  إِلَ ولُ  املَوكُ ونُ  يِكُ أَحياناً   ، هُ  مَ هِ فَ ما  سبِ  بِحَ هُ  لُ ينقُ وَ  ، يهِ إِلَ والً  وكُ مَ لَيسَ  رباً  خَ لُ  نقُ يَ
ةٌ  بكَ لُ رَ تَحصُ لَ ،  فَ بَـرَ األَوَّ لُ الـخَ نقُ ـرَ ، فَذاكَ يَ ىلَ تَرتِيبٍ آخَ وا عَ لَ فِيهِ ، أَو اتَّفقُ دَّ عَ
دٍ  تَقيَّدَ كلُّ واحِ ؤونِ .. أَن يَ ذه الشُّ تعلَّموه يفِ هَ تاجُ أن يَ ا حيَ ذا نَقول : ممِ لِهَ .. فَ لِكَ بَعدَ ذَ
ولَ : أَنا  قُ مكِنٌ أَن يَ بِيلِ االحتِياطِ ، فَمُ ىلَ سَ ى فِيهِ عَ بقَ لِكَ يَ دا ذَ ما عَ بِام أُوكِلَ إِليه ، وَ
هِ ما دامَ  ندِ بَلِّغُ األَخبارَ مَن عِ ال يُ .. وَ يالً ونَ فِيهِ تَعدِ لِكَ لَكِن يُمكِنُ أَن يَكُ عتُ ذَ مِ سَ
ناكَ أَخبارٌ  ونَ هُ تَّى ال تَكُ هِ ، حَ يقِ ن طَرِ ها تَأيتِ عَ كُ يَرتُ ها ، وَ يهِ إِبالغُ َّن أُوكِلَ إِلَ ناكَ ممِ هُ

ل . مَ ذا العَ ه يفِ هَ ريَ نَفسَ ـتُـربِكُ السَّ ، فَ بَةٌ لِّ تَقَ ةٌ مُ لَ تَناوَ ةٌ مُ بَ متَضارِ
ثَالً فَال  ذا مَ ذا أَو كَ ومَ بِكَ قُ يهِ أَنْ يَ لَ رَ بِأَنَّ عَ خصٍ آخَ ةِ شَ مَّ هِ ن مُ اً عَ ربَ عتَ خَ مِ إِذا سَ
 .. ثِريةٍ ورٍ كَ ةٍ يفِ أُمُ دَ دِّ تَعَ لُ يفِ نَواحٍ مُ صُ .. حيَ تِيبُ أُ الرتَّ يَطرَ يلُ ، وَ أُ التَّعدِ ؛ ألَنَّه يَطرَ لْ تَستَعجِ

التّوكّل عىل اهللا

منبّهاً إىل بعض 
وابط يف  الضّ
عويّ العمل الدّ



( ٧٥ )

ول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة وشرف القيام بها  
ٔ
الباب اال

بَبِ  ؛ بِسَ ريةٌ ثـِ بكاتٌ كَ لُ رَ تَحصُ لساتٌ يفِ أَوقاتٍ ، فَ ياراتٌ ، جَ رجاتٌ ، زِ احتِفاالتٌ ، خَ
هِ  ذِ هَ ثلِ  مِ يفِ  لَكِن  وَ  ، هِ  نَفسِ يهِ  إِلَ ولِ  املوكُ تَضيِيعِ  ن  مِ تَأيتِ  قَد  وَ  ، خبارِ  بِاإلِ االستِعجالِ 
هِ  ذِ هَ ثلِ  مِ يفِ  نَحتاطَ  أَن  نبَغِي  يَ لِكَ  ذَ عَ  مَ عه..وَ مَ تِيبُ  الرتَّ تَأتَّى  يَ وَ طابُ  اخلِ تَأَتَّى  يَ ةِ  احلالَ
وادِحِ يفِ  ن القَ هُ مِ ونَ ُ عتَربِ أَحياناً يَ عالمَ بِاخلَربِ ، فَ ِبُّ اإلِ تِها حتُ بِيعَ ورِ ؛ ألَنَّ النَّفسَ بِطَ األُمُ
ونِ تَركِ األَعامل . ن دُ تَربِيةِ النَّفسِ ، مِ ةِ وَ ظَ ذا بِاملالحَ كِنَّ الطَّريقَ إِىل هَ اإلِخالصِ ، لَ

جانِبَ  ظَ  يُالحِ أَنْ  نّا  مِ دٍ  واحِ لِّ  كُ ىلَ  عَ أَنَّ  إِال   ، لِ  مَ العَ يف  ريُ  والسَّ لةُ  املواصَ ِبُ  جيَ
يهِ مَع  ْ إِلَ أَرشِ يعَ األَمرُ ، فَ تَ أَن يَضِ فْ إِن خِ ينُه ، فَ عِ لِكَ ، واحلَقُّ يُ يَسأَلُ اهللا ذَ هِ وَ إِخالصِ
عُ يفِ بَعضِ األَحيانِ  قَ ذا تَ كَ هَ .. وَ كَ ندِ ن عِ وماً بِهِ مِ زُ لِ األَمرَ جمَ عَ االحتِياطِ ، لَكِن ال جتَ
رَ  آخَ يَوماً  وَ  ، ذا  هَ ه  لِّمُ كَ يُ يَوماً   ،  ٍ نيَّ عَ مُ أَمرٍ  يفِ  م  هِ سِ بِأَنفُ األَخبارَ  ونَ  تَلَقُّ يَ ينَ  للَّذِ ةٌ  بْكَ رَ

م . المِ مَن فِيهِ ذُ بِكَ ي اآلنَ تَأخُ ذا ، فَال تَدرِ ه هَ لِّمُ كَ يُ
يث  ذا ، بِحَ ثلِ هَ ن مِ ولَ عَ ٌ يَكونُ هوَ املسؤُ نيَّ عَ دٌ مُ فُ واحِ رَ عْ ـامّ يُ يلِ لَ ن اجلَمِ كِنْ مِ لَ

يهِ . لَ قَ عَ رَ واملتَّفَ رَّ وَ املقَ ونُ هُ ن فُالنٍ ، يَكُ كَ األَمرُ مِ نا : أَنَّه إِذا جاءَ قالُ لَ يُ





الباب الثاين





( ٧٩ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

بيِّها  نَ ةِ  حدَ وِ يثُ  حَ ن  مِ ةِ  األُمَّ هِ  ذِ هَ مَع  م  تَكُ دَ حْ وِ وا  رُ تَستَشعِ أَن  دَّ  البُ  
سالِكَ  مَ يفِ  ونَ  لُكُ تَسْ أَنتُم   ، اله  عُ يفِ  تَعاىلَ  وَ اللُه  جَ لَّ  جَ هُ  نَعبُدُ ي  الَّذِ لهِ  واإلِ ا  كِتاهبِ وَ
ةِ  ن األُمَّ لُها عَ تَأتَّى فَصْ ةِ ، ال يَ هِ األُمَّ ذِ سالِكِ هَ ةِ مَ لَ ن مجُ وها مِ يتُمُ يها وارتَضَ يتُم إِلَ دِ هُ
يف  مْ  تِكُ امّ هِ مُ فَهمِ  يفِ  اتِّساعٍ  يفِ  تَزالُون  ال   .. ذا   هَ منِ  ضِ يفِ   ، نها  عَ ةِ  األُمَّ فَصلُ  ال  وَ

ي أَنتُم فِيهِ . املَسلَكِ الَّذِ
دِ  األَماجِ لِ  األَفاضِ جالِ  الرِّ ن  عَ نَدُ  املسْ  ، إِلَيكم  يقَ  سِ وَ يهِ  إِلَ يتُم  دِ هُ ي  الَّذِ لَكُ  املسْ  
حبِه  صَ آلِهِ وَ لَيه وَ ىلَّ اهللا عَ م إِىلَ املُصطَفَى املجتَـبَى صَ هِ يُوخِ نا ، فَشُ يُوخِ ن شُ األَكابِرِ مِ
يَّة  ْىلَ االتِّساع والعاملـِ تَعاىلَ أَنَّ جمَ كَ وَ بارَ ةِ احلَقِّ تَ ن نِعمَ مِ م أَوصافاً ، وَ ثَكُ رَّ لَّم .. وَ سَ وَ
م  هِ رِ ، واهتِاممِ ومِ واملظاهِ سُ ن الرُّ مْ عَ هِ دِ قَويٌّ ؛ لِبُعْ حٌ وَ ثناه .. واضِ رِ ي وَ يف املَسلَكِ الَّذِ

رِ .  لُومِ واجلَواهِ بِالعُ
ريِ  تَطهِ تَعاىلَ وَ كَ وَ بارَ زمِ إِىل احلَقِّ تَ ي العَ دقِ يفِ نَواحِ ونَ مَع أَهلِ الصِّ كُ تَشارِ مْ مُ هُ وَ

تَزكِيَتِها . وسِ وَ هِ النُّفُ ذِ هَ

ن  مِ اهللا  ـمدِ  بِحَ تْ  انبَثَـقَ إِن  وَ نا  تَ دَعوَ أَنَّ  إِىلَ  نا  نَظَرِ التِفاتِ  مَع   (١)  
  ـدَ مَ ىل  عَ ةِ  األَئِمَّ واصِّ  خَ ن  مِ بَل  نيَ  وصِ صُ خمَ ةٍ  ألَئِمَّ يَةٍ  نتَمِ مُ  ، ةٍ  وصَ ـصُ خمَ ةٍ  يقَ طَـرِ
إِىلَ  يَةٍ  نتَمِ مُ وصٍ  ـخصُ مَ دٍ  لَ بَ وَ وصٍ  ـخصُ مَ قُطرٍ  يفِ  كانَتْ  إِنْ  وَ أَيضاً  يَ  فَهِ  ، األَزمانِ 
 ، اآلفاقِ  ةُ  عَ متَّسِ  ، ةٌ  عَ واسِ عاملَـيَّةٌ   .. ذاتِه  وَ ه  نَفسِ قتِ  الوَ يفِ  ي  فَهِ  ، ةٍ  وصَ صُ خمَ ةٍ  يقَ طَرِ
 ،  ِّ ويسِ واملَجُ  ِّ والنَّرصاينِ ودِيِّ  واليَهُ  ، والكافِر  دِ  واجلاحِ  ، بريِ  والكَ غـريِ  لِلصَّ ةٌ  هَ جَّ وَ مُ

ر ١٤١٨ هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) يفِ ١٤ مِ

عور  الشّ
بوحدتنا مع 

ة األمّ

بيان مالمح 
عامليّة هذه 
عوة الدّ



( ٨٠ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

كَ  نُدرِ أن  ِبُ  جيَ م  لُّهُ كُ م  هلَ ةٌ  هَ جَّ وَ مُ  ،  ِّ يلِ والوَ الحِ  والصّ  ، يقِ  ندِ والزِّ عِ  واملبتَدِ قِ  والفاسِ
ذا  . رَ هَ نَستَشعِ وَ

يفِ  يَّة  يقِ دِّ الصِّ بِ  صاحِ وَ  ، تِه  اليَ وِ يفِ  اليةِ  الوِ لصاحبِ  تَرقِيَةٌ  فِيه  تِنا  دَعوَ الُ  جمَ
ودِيَّة  بِ اليَهُ لِصاحِ تِه ، وَ قَ ندَ ةِ يفِ زَ قَ ندَ بِ الزَّ طابٌ لِصاحِ تِنا فِيهِ خِ الُ دَعوَ يَّتِه ، جمَ يقِ دِّ صِ

تِه. ُودِيَّ يفِ هيَ
نّا اآلنَ يفِ الواقِعِ  تاجُ مِ َذا  حيَ نا هبِ هُ ؟ إِحساسُ فُ رِ يفَ نَعْ كَ فَه ، وَ ينا أَن نَعرِ لَ ِبُ عَ ذا  جيَ فَهَ
بِه،  علَمَ بِواجِ نّا أَن يَ دِ مِ نا ، البدَّ لِلواحِ سِ بِّيها يفِ أَنفُ نُرَ بنِيها وَ أ نَ فاتٍ نَبدَ ِ إِىل صِ واحلارضِ

بِذاتِه . هِ وَ خصِ علَم بِشَ يَ وَ
ذاتُ  ه ، وَ تُواجِ تِي سَ ي الَّ ةِ هِ وَ عْ ه ، بَل ذاتُ الدَّ يواجِ ك أَنت الَّذي سَ خصُ لَيسَ شَ

 O N M ) : ولِه يها احلَقُّ بِقَ أَشارَ إِلَ ثَتْ وَ ةٌ يفِ نُورانِيَّةٍ انبَعَ دَ سَّ ةِ جمُ عوَ الدَّ
الَّتي  ي  هِ  .. ةُ  ظِيمَ العَ ةُ  يّ وِ عْ الدَّ اتُ  الذّ هِ  ذِ هَ [املائدة:١٥]،     (  S  R  Q  P

. تُخاطِبُ لَك العاملَ سَ
تاجٌ  أَنتَ حمُ لِكَ  فَ رفتَ ذَ ذا  ، إِذا عَ فَ هَ دَّ أَن تَعرِ ثِيقاً ، البُ يها اآلنَ انتِامءً وَ نتَمٍ إِلَ أَنتَ مُ

تِكَ . لَّقُ بِعامليَّةِ دَعوَ تَعَ ثِريةٍ فِيمـا يَ يامتٍ كَ إِىل تَقوِ
ذا  اخلَريِ  قائِقِ هَ يصالِ حَ مٌّ إلِ هَ كَ نِيَّةٌ وَ ندَ ونَ عِ ةِ النِّيةِ واهلَمِّ : بِأَن يَكُ هَ ن جِ الً : مِ أَوَّ

م . أَصنافِهِ بَقاتِ النّاسِ وَ تَلَفِ طَ خمُ بِ ، وَ قِ واملغارِ يعِ املشارِ إِىل مجَ
ا النّاسَ  اطِبُ هبِ ةٍ ختُ بُ دَعوَ أَنتَ صاحِ نتَ عاملـيّا .. فَ ةِ أَلفاظِك : إِذا كُ هَ ن جِ ثانِياً : مِ
نها ، تَضبِطُ  نطَلِقُ مِ تِي تَ ةِ الَّ ريَ بـِ ةِ الكَ دَ عَ القاعِ نكَ مَ تَوافَقَ األَلفاظُ مِ بُ أَنْ تَ يَجِ م ، فَ لَّهُ كُ
بَةِ  ةِ ، يفِ املخاطَ ردِيَّ ظِ ، يفِ التَّذكِـريِ ، يفِ املخاطَـبَةِ الفَ عْ ن لِسانِكَ يفِ الوَ ر مِ اماً ما يَصدُ متَ

ة . ةِ ، يفِ اجلَلَساتِ اخلاصَّ يَّةِ ، يفِ اجلَلَساتِ العامَّ امعِ اجلـَ



( ٨١ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

ةَ لكَ بِه ،  هِ .. ال حاجَ ريِ ـريِ تَفسِ ُ بِغَ فَرسَّ ما يُ ة لَكَ بِه ، وَ وسِ .. ال حاجَ ثِري النُّفُ فَام يُ
عِ بِاجلاهاتِ  لُّ عِ بِاألموال ، أَربابَ التَّوَ لُّ ةِ ، أَربابَ التَّوَ ياسَ عِ بِالسِّ لُّ لِقُ أَربابَ التَّوَ قْ ما يُ
ةِ ،  عوَ ك يفِ الدَّ ريِ ـرُ يفِ تَعكِري سَ ثِّ ؤَ ذا  يُ ةَ لَك بِه ؛ ألَنَّ هَ ةِ .. ال حاجَ يَّ رِ بِ الظّاهِ واملناصِ

نه قَطعاً . صلُ مِ ال فائِدةٍ حتَ ةٍ وَ تِيجَ ونِ نَ ن دُ مِ
تَ  لحْ إِال ما صَ ِم ، وَ ىل جاهاهتِ دُ أَصحابَ اجلاهاتِ عَ قتِ ال تطارِ أنتَ يفِ نَفسِ الوَ
ال  ةِ ، وَ عوَ تَ للدَّ لحْ إِال ما صَ م ، وَ واهلِ ىل أَمَ دُ أَصحابَ األَموالِ عَ ال تُطارِ ةِ ، وَ عوَ للدَّ
ىلَ  م عَ هُ دْ ة ، فال تُطارِ عوَ لحتَ للدَّ إِال ما صَ م وَ تِهِ ياسَ ىلَ سِ ةِ عَ ياسَ دُ أَصحابَ السِّ تُطارِ

ِم . هتِ تاجٌ إِىلَ دَعوَ هِ األَشياء ، بَلْ أَنتَ حمُ ذِ هَ
ىلَ  عَ م  عهُ نازِ يُ أَو   ، م  هُ فوَ صَ م  لَيهِ عَ رُ  دِّ كَ يُ نْ  مَ إِىل  النَّظَـرُ  إِال  م  تُهُ مَّ هِ مُ ما  الءِ  ؤُ هَ وَ
مر  إِذا كانَ األَ هِ ، فَ ذِ م هَ تِهِ يفَ ن جِ يئاً مِ يدُ شَ رِ م أنَّك ما تُ ئِنْهُ لَيها ، طَمْ م عَ تِي هُ ة(١) الَّ يفَ اجلِ
عادِيكَ ، أَو  يفَ يُ رُ كَ فكِّ هُ يُ لْ عَ جتَ جُ ذاكَ ، وَ ذا  أَو يُزعِ ـثِريُ هَ ظْ بِلَفظٍ يُ تَلَفَّ لِكَ  فَال تَ ذَ كَ
هِ  ذِ ن هَ يئاً مِ يدُ شَ رِ م أَنَّكَ ما تُ ئِنْهُ ذا  ، بَل طَمْ لِك هَ مَ ن عَ لَيكَ ، أَو يُوقِفُك مِ لَّمُ عَ تَكَ يَ
أقُـول لَكَ : لَو  أَنا سَ ها . وَ ـذْ خُ نها وَ لْ لَه : اشبَعْ مِ لَيها ، بَلْ قُ ون عَ تَنافَسُ تِي يَ ةِ الَّ يفَ اجلِ

لَيها . كَ عَ دَ ن أَنْ أُطارِ الً عَ ها لَكَ ، فَضْ يدُ أُعِ ي سَ ندِ ا إِىل عِ أَتَيتَ هبِ
ةِ اخلُلفاءِ  ومَ كُ ةِ يفِ حُ حابَ ن الصَّ نها األَكابِرُ مِ ـرَّ مِ ةٌ فَ يفَ ىل النّاسِ .. جِ لُّطِ عَ ونُ التَّسَ ؤُ شُ
ر  مَ ةِ عُ ومَ كُ يفِ حُ ماراتِ ، وَ ن اإلِ ون مِ رُّ فِ ةُ يَ حابَ ةِ أَيبِ بَكرٍ والصَّ ومَ كُ ينَ ، يفِ حُ دِ اشِ الرّ
ةٍ  دَ راشِ ةٍ  الفَ خِ يفِ  يَ  هِ وَ يفَ  كَ  ، اً  قّ حَ ةٌ  يفَ جِ ا  ألَهنَّ ؛  ماراتِ  اإلِ ن  مِ ونَ  رُّ فِ يَ ةِ  حابَ والصَّ
ينَهم  يحُ بَ تَّى كانَ يَصِ ة ، حَ وَّ رُ إِالّ بِالقُ مَ نا عُ يِّدُ داً سَ يلِّ أَحَ وَ ةٍ ، فَام يُ يَّ وِ ةٍ قَ ظِيمَ ةٍ عَ حَ صالـِ

ي ؟! ىلَ ظَهرِ وها عَ يتُمُ مَ رَ م وَ كُ سِ يتُم بِأَنفُ م .. نَجَ حيَكُ ولُ : وَ قُ يَ وَ

نيا . ن الدُّ ةٌ عَ (١) كِنايَ
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ثبُتُ  يَ ال   ، ةٌ  عَ واسِ دِينِه  تَعالِيمِ  نَرشِ  وَ اهللا  إِىل  ةِ  عوَ الدَّ ةَ  دائِرَ أَنَّ  وا  اعلَمُ  
زمٍ  بِعَ عيَ  السَّ لُ  يُواصِ وَ  ، هِ  أُسِّ بِتَقويمِ  عتَنِي  يَ وَ  ، ه  نَفسِ وقَ  قُ حُ يَدفِن   ، ع  واسِ إِال  فِيها 

م . أي حازِ جَّ بِرَ عالِجُ املِعوَ مٍ ، ويُ جازِ
ن  زِ عَ م ، والتَّجاوُ محَةِ هلَ جاءِ الرَّ سن الظَّن باخلَلقِ ، ورَ ه ، وحُ ورِ ربَ يف أُمُ مُ الصَ دِّ قَ يُ
لِ  سَ الكَ لةِ  قابَ مُ وَ  ، االرتِباطِ  بلِ  بِحَ  ، النَّشاطِ  بِبَعثِ  لَلِ  الـمَ ةِ  لَ قابَ مُ عَ  مَ  ، م  ئِهِ ساوِ مَ

جاءِ مدِّ البِساطِ . رَ باطِ ، وَ دِ االنضِ واعِ بِقَ
يفِ  ع  دِ نخَ يَ ال  وَ  ، ذراً  عُ ي  اخِ الرتَّ يفِ  هِ  لِنَفسِ مُ  دِّ قَ يُ ال  وَ  ، رٌ  دْ صَ ةٍ  بحادِثَ لَه  يقُ  يَضِ فَال 
لِّ  يهِ يفِ كُ لَ عَ ستَنِدٌ ، وَ دٍّ ، إِىلَ اهللا مُ ستَمِ قَلبٍ مُ دٍّ ، وَ وا األَمرَ بِجِ ذُ درٍ ، أَال فَخُ ـري بِغَ التَّأخِ

دٌ . عتَمِ حالٍ مُ
ابُّوا  حتَ وَ  ، تِها  لِساعَ ةِ  ظَ املالحَ إِصدار  وَ  ، لِوقتِها  ةِ  املخالفَ إِنكارِ  ن  عَ وا  اخَ تَرتَ ال  وَ

. (١) ستُورِ اجلَيبِ ن مَ يبُ ، فَضالً عَ نه العَ ر مِ وا مَن ظَـهَ وارمحَ

اهللا  ىلَّ  صَ بِيبُه  حَ لَها  محََ الَّتي  اهللا  دَعوةُ  يَ  هِ  ، ةٌ  ظِيمَ عَ هِ  ذِ هَ م  تُكُ دَعوَ  (٢)  
يهِ  ةً إِلَ هَ جَّ وَ ت مُ ةُ لَيسَ عوَ هِ الدَّ ذِ ذا  العاملَ هَ هِ ، مَن يفِ هَ لِّ ِ كُ ةً إِىل العاملَ هَ جَّ وَ لَّم مُ سَ يهِ وَ لَ عَ
يفِ  م  هُ ين  ذِ الَّ لُوك  للمُ يَكتُبُ  لـامّ  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ ودِ  جُ الوُ يِّدُ  سَ كانَ  اهللا؟  ن  مِ
أَصحابُ  فِ ، وَ ـرُّ  ، وأَصحابُ التَّصَ وَ سِّ األَمرِ .. أَصحابُ القُ يفِ حِ رِ األَمرِ ، وَ ظاهِ
لَ  قْ رَ ولِهِ إِىل هِ سُ رَ ـبدِ اهللا وَ دٍ عَ َـمَّ يمِ .. من حمُ حِ محَنِ الرَّ مِ اهللا الرَّ ولُ : «بِسْ قُ وذِ ، يَ فُ النـُّ
المِ ، أَسلِم  ِسْ ةِ اإلْ عايَ وكَ بِدِ عُ إِينِّ أَدْ دُ فَ عْ ا بَ  أَمّ دَ بَعَ اهلُْ المٌ عىل من اتَّ ومِ ، سَ ظِيمِ الرُّ عَ

حر . باطِ الشِّ يفِ رِ ةٍ إِىلَ بَعضِ مُرشِ سالَ يَّةَ يفِ رِ صِ هِ الوَ ذِ بِيب هَ ي احلَ يِّدِ تَبَ سَ (١) كَ
ةِ ١٤٢١هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يس ١٨ مِ مِ (٢) يَوم اخلَ

عة  يف معاين السّ
يّتها يف  وأمهّ

الفهم لشؤون 
عوة  الدّ

والتّعامل مع 
اآلخرين 

الدعوة موجهة 
لكل مؤمن
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. (١)« يِّنيَ يسِ َرِ مَ األْ يْكَ إِثْ لَ لَّيْتَ فإنَّ عَ وَ إِنْ تَ ِ ، فَ تَنيْ رَّ كَ مَ رَ تِكَ اهللا أَجْ ؤْ مْ يُ لَ تَسْ
يكا ،  ا .. يا آلَ أَمـرِ وبّ لُوكِ األَرضِ : يا آلَ أُورُ الءِ مُ ؤُ ولُ هلِ قُ نّا يَ نَحنُ اآلنَ احلالُ مِ
م  نكُ ىلَّ مِ مَن تَوَ وا ، وَ وا .. تَسلَمُ ربِ .. أَسلِمُ قِ .. يا آلَ الغَ يا آلَ بِريطانِيا ، يا آلَ الرشَّ

 G F E D C B A @ ? > = < ; ) ُثم يهِ اإلِ لَ عَ فَ
 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

Y X )   [آل عمران:٦٤]. 

هُ  مَ كَّ حَ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صطَفَى صَ ةَ لِلمُ ثَ اخلَلِيفَ بَعَ ين وَ رَ اهللا رايَة الدِّ إِذا أَظهَ وَ
طابِ . ذا  اخلِ ثلِ هَ م بِمِ بَهُ يفِ األَرضِ ، خاطَ

 : يْف  سَ لِكَ   ذَ بَعدَ  طابُ  فاخلِ  ، ريَم  مَ ابنُ  لَ  زَ نـَ فَ تْ  حَ ضِّ ووُ ةُ  احلُجَّ قامَت  إِذا  وَ  
 f  e  d  c  b  a  `) [املجادلة:٢١]     (  é  è  ç  æ  å)
   (  ^  ]  \  [  Z  Y) [الصف:٩]     (  m  l  k  j  i  h  g
ونِه  صُ حُ يفِ  وَ  ، ودِ  جُ الوُ يِّدِ  سَ ظِريةِ  حَ يفِ  اهللا  شاءَ  إِنْ  مْ  لَكُ عَ جَ وَ اهللا  بَّـتَـكم  ثَ [الصف:٨].. 

ينَةِ . احلَصِ
م  هِ فِ حُ صُ وَ م  هِ إِعالمِ ةِ  زَ أَجهِ يفِ  ونَه  ريُ ثـِ يُ ما  ال  وَ  ، ؤالءِ  هَ  (٢) َراتُ جمْ زَ م  كُ لِـقُ قْ تُ ما 
لّ  م أَقَ دٍ ، هُ صنِ حممَّ ىل حِ وا عَ لُ تَطاوَ ن أَنْ يَ ـرُ مِ م أَحقَ هِ األَرضِ ، هَ ذِ ِم يفِ هَ هتِ الّ جمَ وَ

 â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü)  ، دِ  األَحَ دِ  الواحِ ةِ  يعَ ِ رشَ ن  مِ نُوا  كَّ مَ يُ أَنْ  ن  مِ
 ¬  «  ª  ©  ¨) [املجادلة:٢١]     (  é  è  ç  æ  å  äã
ال  كاً وَ حِ ® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ¶ ¸ ¹)   [املجادلة:٥].. فاألَمرُ لَيسَ ضَ

يّ . واهُ البُخارِ (١) رَ
م يفِ الباطِلِ . هِ وضِ خَ م ، وَ هِ المِ ةِ كَ ثرَ ن كَ ةٌ عَ (٢) كِنايَ
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م،  يكُ نظرُ إِلَ يَ ثَبِّتُ أَقدامَكم ، وَ باً (« ¼ ½ )   [املجادلة:٥].. اهللا يُ عِ ال لَ ؤاً وَ زُ هُ
أنِينَةً . طُمَ يناً وَ قِ يَ م إِيامناً وَ كُ يدُ زِ يَ وَ

يدانِ ، يفِ  ذا  الـمَ ةِ يفِ هَ عـوَ جالُ الدَّ ها رِ تِي يـَحتاجُ مِّ األَشياءِ الَّ ن أَهَ  مِ
وهِ أَصنافِ اخلَلق ،  جُ م يفِ وُ تُهُ بَشاشَ م مَع أَصنافِ اخلَلقِ ، وَ مانِ .. انبِساطُهُ ذا  الزَّ هَ

هم هللا مَع أَصنافِ اخلَلقِ . عُ تَواضُ م ألَصنافِ اخلَلقِ ، وَ م واحرتامهُ هُ يرُ تَقدِ وَ
 ، مانِ ذا  الزَّ قتِ ، يفِ هَ ذا  الوَ ذا  نَحتاج إِليهِ يفِ هَ م: هَ ن إِخوانِنا كلِّهِ هُ مِ قَ فْ وا ملن يَ قُولُ

ذا . ن هَ يبٍ وافِرٍ مِ تاجُ إِىل نَصِ ذا  امليدانِ حيَ لٍ يفِ هَ كلُّ عامِ ذا  املَيدانِ ، وَ يفِ هَ
بِريٍ  كَ ريٍ وَ غِ امٌ لِكلِّ صَ ةٌ واحرتِ دمَ خِ ةٌ ، وَ لَ ةٌ كامِ بَشاشَ لٌ ، وَ ةٌ ، واحتِاملٌ كامِ لَ ةٌ كامِ عَ سِ

ها اهللا . رُ يظهِ ةٌ سَ يَّ طوِ ةٌ مَ بِريَ رياتٌ كَ لِكَ خَ يفِ ذَ ن املسلِمِني ، وَ مِ

قِ  ن أَعظَم طُرُ ةٍ ، مِ لِيلَ جَ ةٍ وَ ظِيمَ ةٍ عَ يقَ ىلَ طَرِ ك أَنَّك عَ فُ نَفسَ  أَنتَ تَعرِ
ق  ن أَعظَم طُرُ م مِ تَهُ ون بِأَنَّ طَريقَ لِّمِ م متَكَ ةٍ فِيهِ يقَ لِّ طَرِ عْ يفِ بالِك أَنَّ أَهلَ كُ العاملَ ، ضَ
لِّه؛ ألَنَّ  يفِ حمَ ناً وَ تَّزِ كَ مُ المُ ليَكن كَ تِك فَ ة طَريقَ ظَمَ ن عَ لَّمتَ أَنت عَ إِذا تَكَ العالـم ، فَ
ها  فَ صْ وَ ذا وَ ة كَ يقَ دَ أَنّ الطَّرِ رَّ تِنا ، لَيسَ جمُ ن أَئِمَّ دقِ مِ جالُ الصِّ ا رِ لَّم هبِ تِي تَكَ اللِّسانَ الَّ
لِسانُ  النّاسِ  ةِ  عامَّ ا  هبِ خاطَـبُوا  تِي  الَّ اللِّسانَ  كِنّ  لَ  ، ط  فَقَ هم  واصِّ خَ مَع  إِال   ، ذا  كَ
م فَام  ا هُ ولُونَ : أَنتُم أَعظَمُ . أَمّ قُ لَت النّاسَ يَ عَ تِي جَ ي الَّ هِ م ، وَ لِسانُ أَحواهلِ م وَ أَفعاهلِ

لَيها . وا عَ ضَ تِي مَ ةُ الَّ يقَ هِ الطَّرِ ذِ هَ وا لِلنّاسِ : نَحنُ أَعظَم ، فَ قالُ
وا  بَّام احتاجُ م ، رُ يهِ وبِني إِلَ م املنسُ هِ أَتباعِ م وَ هِ واصِّ ىلَ بَعضِ خَ إِذا اشتَـبَه األَمرُ عَ وَ

مَ .  وا لَه إِىل أَنْ يفهَ حُ ضِّ يوَ وا لَه بِاللَّفظِ ، وَ حُ ِّ ه إِىل أَنْ يُرصَ عَ مَ

أمور حيتاجها 
الدعاة مع اخللق

ضبط املشاعر 
حول تعظيم 
الطريقة



( ٨٥ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

ا عادِهنِ نْ مَ وايفِ مِ قَ تَ الْ تُ نَحْ كْ رَ (١)تَ رُ بَقَ ـمَ الْ هَ فْ داً أَنْ تَ صِ قْ ألَنَّ يلِ مَ
ظُلمَ  فُونَ  عرِ يَ فَام   ، ذا  كَ هَ م  هُ عَ مَ لُوا  مِ عَ  .. م  هِ أَتباعِ يفِ  اإلدراكِ  فاءُ  عَ ضُ ثُـرَ  كَ إِذا  (١)فَ

قُّ  نْ يَستَحِ م بذمِّ مَ هُ سَ ام ، بَل ال يَشغلُونَ أَنْفُ االحرتِ قّ  ال انتِقاص مَن يَستَحِ ، وَ دٍ أَحَ
فُونَ  عرِ يَ ه ، وَ قَّ الً حَ يُعطُون كُ ةٌ ، وَ ال مَصلَحَ ةٌ وَ عَ نفَ هِ مَ مِّ ىل ذَ مَّ ، ما دامَ ما يَرتتَّبُ عَ الذَّ

م بِه . فَهُ َّ ما رشَ م اهللا بِه وَ هُ صَّ ما خَ
ملّا  ، وَ باكستانَ ندِ وَ ناكَ يفِ اهلِ م هُ هُ عَ جَ مَ ـرَ خَ ةِ التَّبلِيغِ ، وَ (٢) مَع مجَاعَ ةً الوالِدُ ـرَّ بَ مَ هَ ذَ
ريِ ، اجتِامعٌ  بـِ ودٍ يفِ االجتِامعِ الكَ ةِ هُ يارَ تّى يفِ زِ عِ ، حَ ر يفِ بَعضِ املَجامِ عَ كانَ يُذكِّ جِ رَ

ولُ :  قُ عَ قائِالً يَ مِ لِكَ ملا سَ ر قال ذَ ني بن طاهِ سَ بد اهللا بن حُ بِيبِ العارِف بِاهللا عَ (١) البَيتُ لِلحَ
ا هنِ عادِ وايفِ مِن مَ َّ نَحتُ القَ يلَ رُعَ البَقَ م  تَفهَ ملَ  إِذا   َّ يلَ عَ ما  وَ

وَ :  فَقالَ هُ
ا عادِهنِ نْ مَ وايفِ مِ كتُ نَحتَ القَ رُتَرَ البَقَ م  تَفهَ أَن  داَ  قصِ مَ يلِ  ألنَّ 

انظُر  «تَذكِريَ النّاس» ص ١٣  .
يبِّ  واملُرَ خُ  رِّ املُؤَ واألدِيبُ  رُ  اعِ الشّ اعِي  الدّ ةُ  جَّ احلُ يهُ  قِ الفَ بِذُ  هْ اجلِ العاملُِ  بِاهللا  فُ  العارِ وَ  هُ ه  والِدُ  (٢)
نَة ١٣٣٢هـ  لِدَ سَ يخ أَيبِ بَكر بن ساملِ ، وُ بدُ اهللا ابن الشَّ يظ بن عَ فِ د بن ساملِ بن حَ مَّ احلَبِيبُ حمُ

يم .  ي تَرِ واحِ ن ضَ يَة مِ ي ضاحِ هِ شطَة ، وَ ةِ مِ ريَ بِقَ
ذَ  أَخَ وَ  ، فِ  واملعارِ لُوم  العُ تَّى  شَ يفِ  ر  املتَبَحِّ هِ  والِدِ رِ  نَظَ ىل  عَ هِ  لُومِ عُ وَ فِه  عارِ مَ بِداياتِ  ى  لَقَّ تَ
بد اهللا بن  ي واحلَبِيب عَ اطِرِ ر الشّ مَ بد اهللا بن عُ م احلَبِيب عَ نهُ مِ لِكَ العَرصِ وَ يُوخِ ذَ ي شُ ىلَ أَيدِ عَ
ةِ  هِ رايَ ىل عاتِقِ لَ عَ م ، محَ هِ ريِ غَ هاب وَ بد اهللا بن شِ ي بن عَ لوِ وس واحلَبِيب عَ رُ يدَ وس العَ رُ يدَ عَ

يدِ . دِ يقِ السَّ يدِ والتَّحقِ ام كان لَه باعٌ يفِ التَّصنِيفِ املفِ ه ، كَ جَ خارِ ة إِىل اهللا يفِ الوادِي وَ عوَ الدَّ
ئَةُ  الفِ تهُ  اختَطَفَ حيث  ١٣٩٢هـ  سنة  تَّى  حَ ة  عوَ الدَّ  ِ نربَ مِ وَ لمِ  العِ رابِ  حمِ يفِ  ا  رّ ستَمِ مُ يَزل  ملَ  وَ
كبِ  بِرَ قَ  حلَِ قَد  وَ نيا  الدُّ عَ  دَّ وَ وَ  ، سابِقاً  ن  اليَمَ نُوبِ  جَ يفِ  احلاكِم  يُوعِي  الشُّ زبِ  احلِ ن  مِ يَة  الباغِ
تِهِ  رقَ حُ نِيَّتِهِ وَ تِهِ وَ َّ كاتِ مهِ ة يفِ بَرَ ال تَزال األُمَّ ني ، وَ هِ احلُسَ دِّ عنَى استِشهادِ جَ دَ مَ دَّ جَ داءِ ، وَ هَ الشُّ

ة . ظِيمَ ةِ العَ عوَ هِ الدَّ ذِ هَ ين ، وَ ذا الدِّ ىلَ هَ عَ
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ةِ  ــؤالءِ اجلَامعَ ىل هَ ه عَ ناءَ رُ ثَ كُ ذْ ةِ ، يَ يقَ لُّه لِلطَّرِ رٌ كُ ظـهَ مَ ـةِ وَ يقَ جالِ الطَّرِ لِرِ ةِ وَ يقَ لِلطَّــرِ
م . هُ ندَ أَ عِ رَ دَ وَ بِام شاهَ

وا بِه  ن هناك فَرحان بِام قامُ ع مِ جِ و رَ ي ، هُ تَه ما هِ يقَ فُ طَرِ قتِ كان يَعرِ  يفِ نَفسِ الوَ
ديِهِ  هَ تِهِ وَ ن أَعاملِه يفِ طَريقَ ة مِ رَّ ال نَقَّص ذَ يَّد وَ ال زَ ة ، وَ رَّ ـريَّ ذَ لٍ ، لَكِن ما غَ مَ ن عَ مِ
تُه . لَ ف ما صِ ندهم ؛ ألَنَّه يَعرِ هابِه إِىل عِ بلَ ذَ ةِ قَ يهِ يفِ البَلدَ لَ ي تَربَّى عَ سعاه الَّذِ ومَ

أيتُ  ولُ : (رَ قُ م يَ هِ ريِ ىل تَقصِ م عَ نِّـبُهُ ـيُؤَ ةِ فَ يقَ هِ الطَّرِ ذِ  أَبناءَ املنتَمِني إِىل هَ كانَ يَرَ
ظونَ  فَ نيَ حيَ نـِ بعِ سِ يف سَ نِنيَ وَ وا إِيلَّ بِأوالدٍ يفِ ثَامنِ سِ جاؤُ وا إِيلَّ بِبَناتٍ ، وَ أُناساً جاؤُ

أَنتُم أَينَـكم ؟!).  لَّه ، وَ رآنَ كُ القُ
إِال   ، ة  العامَّ سَ  املَدارِ م  هُ أَوالدَ لُوا  يُدخِ أَن  ونَ  يَرضَ ما  أُناساً  أَيتُ  (رَ  : ولُ  قُ يَ وَ
ينِ ، إِنْ كانَ  داً للدِّ عهَ م مَ لنا لَكُ مِ أَنتم إِذا عَ ينِيَّة ، وَ لُومِ الدِّ م لِلعُ وهنَ غُ رِّ فَ بَعدَ أَن يُ
أَهلَ  تَه وَ اعَ ئتُم بِه لَنا) . فَكانَ يُؤنِّب مجَ نيا جِ لَحَ لِلدُّ م أَو ما صَ يالِكُ هَ مِن عِ دٌ أَبلَ أَحَ
فُون  نصِ يُ إِنصافٍ  لُ  أَهْ مْ  هُ فَ ذا   هَ ىل  عَ وَ  ،   األُخرَ ةِ  يقَ الطَّرِ يفِ  دَ  شاهَ بِام  تِهِ  يقَ طَرِ

م. هُ قَّ ُم حَ يُعطُوهنَ النّاسَ وَ
 ، ةٍ  فَ جمازَ ال  وَ ةٍ  بالغَ مُ ونِ  دُ ن  مِ  ، أَهلُه  و  هُ بِام  لَيه  عَ نُثنِي   .. الثَّناءَ  قَّ  استَحَ مَن  وَ
ةٍ ، تَكلَّمْ بِلُطفٍ ،  ريَ م إِال بِبَصِ هُ عَ لَّمْ مَ تَـكَ يٌّ ، فَال تَ ورِ ُ ذا  رضَ ثلِ هَ فاالعتِدالُ يفِ مِ

م . هُ عَ ث مَ دَّ تَحَ م والـمُ هُ عَ لَّم مَ تَـكَ ولَ الـمُ قُ عُ عُ لَّم بِام يَسِ تَكَ
وا  فَ لَو قامُ عارِ فُونَ مَ نها العارِ ف عَ رَ ةِ نَفسها ، عَ سالَ ةِ والرِّ ونُ النُّبوَّ ؤُ ي اآلن شُ هِ
ن  مِ دَّ  فَالبُ  ،  ، النّاسِ  ىلَ  عَ وَ لينا  عَ فِتنَةً  لَكانَت  ةِ ..  العامَّ عِ  املجامِ يفِ  ا  هبِ لَّمون  تَكَ يَ
ق ،  نا مَع أَصحابِ الطُّرُ شاخيِ جالِنا ومَ ن رِ ثنا عَ دَّ تَّى نَحنُ إِذا حتَ بطِ األَلفاظ ، حَ ضَ
ـنَ  رَ املحاسِ م ، أَنتَ حمتاجٌ أَن تَذكُ هُ صُ نـتَقِ م أَو تَ رحهُ المِك أَنَّك جتَ ن كَ مْ مِ هَ فْ ما يُ
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لّ أَو أَنقَص  م أَقَ م بِأَهنَّ هُ سَ سِّ نكَ أَن حتُ تاج مِ ال حيَ م ، وَ  فِيهِ وَ قْ تَّى تَ م حَ هُ ندَ تِي عِ الَّ
ت إِال بِلِسان حالِك  دَ جِ هم إِن وُ ندَ ري الَّتي عِ وانِبِ النَّقصِ أَو التَّقصِ ن جَ ءٍ مِ يفِ يشَ

لُوب . قبُولَة يفِ القُ هِ اللِّسان دائِامً مَ ذِ مَ هَ نِعْ أَو فِعلِك ، فَ
نَّ  ه(١) ؛ ألَ يّاتِ النّاسِ فَالبدَّ أَنْ نَعتَربِ نَفسِ لٍ وَ وَ دُ ياساتٍ وَ لَّقُ بِسِ تَعَ ونُ ما يَ ؤُ شُ وَ

. ةٌ ظِيمَ ةٌ عَ لةٌ ، دَعوَ ةٌ شامِ لةٌ ، دَعوَ ةٌ كامِ نا عامليَّةٌ ، دَعوَ ندَ ةَ عِ عوَ الدَّ

رسِِّ  ن  مِ م  يبَهُ نَصِ وا  ذُ أخُ يَ أَنْ  ةِ  عوَ بِالدَّ بَطُوا  ارتَ ينَ  ذِ الَّ حيَتاجُ   (٢)  
ةِ  فَ عرِ مَ وَ ودِ  احلُـدُ ةِ  فَ عرِ مَ وَ  ، النّاسِ  إِىل  النَّظراتِ  يفِ  ةِ  عَ والسِّ  ، التَّعامُل  يفِ  ةِ  عَ السِّ
زةِ  يقِ بَني العِ يلِ والتَّفرِ م البَعض ، والتَّفصِ هِ مِ يفِ احتِياجاتِ النّاسِ إِىل بَعضِ كَ احلِ
 ، لِكَ قُوا بَنيَ ذَ رِّ فَ ِبُ أَنْ يُ ورِ ، جيَ رُ ةِ بِاحلَقِّ والغُ ن النَّفسِ ، وبَنيَ الثِّقَ ةِ مِ فَ بِاهللا واألنَ
امرِ  غِ يفِ  ِم  هبِ اخلَوضُ  يُستَطاعُ  تَّى  حَ  ، وسِ  النُّفُ يبِ  ذِ هتَ ن  مِ م  يبَهُ نَصِ وا  ذُ أخُ يَ وَ

ةِ . ئاتِ املختَلِفَ الفِ
تِهِ نَحوَ النّاسِ .. ال يَصلُحُ  يدَ قِ عَ هِ وَ رِ شاعِ مَ لوبِهِ وَ أُسُ لِهِ وَ تَعامُ هِ وَ ُ يفِ فِكرِ القارصِ

م . ةِ فِيهِ عوَ ن الدَّ دُ مِ صَ تِي تُقْ ةِ الَّ لُ إِىلَ الغايَ ال يَصِ ة ، وَ ة واالستِفادَ لِإلِفادَ
بِريَ  والكَ ريَ  غِ الصَّ تِهِ  أفَ رَ وَ محَتِهِ  بِرَ عَ  سِ وَ وَ  ، إِلينا  عِ  الواسِ ثِ  باعِ  ، عِ  الواسِ بحانَ  سُ
ى  راعَ وَ دَ  كابَ وَ  َ ربَ صَ وَ لَ  مَّ حتَ وَ  ، م  راتِبِهِ مَ وَ ِم  قلِيّاهتِ عَ ختَلَفِ  بِمُ اخلَالئِقِ  أَصنافَ  وَ

 ¾  ½  ¼) عمران:١٥٩]  [آل     (  .  -  ,  +  *  )) أَفَ  رَ وَ لَطَّفَ  تَ وَ
7  6  5  4) [األحقاف:٣٥]     (Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

نيِ االعتِبارِ . يهِ بِعَ (١) أَي: نَنظُر إِلَ
ةِ  ١٤١٩ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يلَة األربِعاءِ  ١ مِ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

عة يف معاين السّ
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 8)   [الكهف:٦] (r q p o n )   [فاطر:٨]. 

قِّ ، كلَّام  غالِ بِاألَليَقِ واألَحَ مُ االنشِ ـدَ نِنيَ عَ تِي قامَت بَنيَ املُؤمِ ةِ الَّ بِريَ ن األَدواءِ الكَ مِ
قِّ ..  ريِ األَحَ لوا بِغَ غَ كلَّام انشَ م أَنواعُ املعايِبِ ، وَ يهِ تْ إِلَ َ ـريِ األَليَقِ .. رسَ لُوا بِغَ غَ انشَ

قِّ . غالِ بِاألَليَقِ واألَحَ يَ بَثَّ االنشِ ـيَنبَغِي أَنْ نُـراعِ م الباطِلُ ، فَ يهِ دَبَّ إِلَ
م  لَيهِ عَ لُ  تَدخُ نهُ  مِ وَ  ، قِّ  واألَحَ األَليَقِ  ريِ  بِغَ غالُ  االنشِ م  هُ َّ رضَ ينا  والَ حَ نْ  مِ النّاسُ 
وا  ِدُ قِّ فَلَن جيَ لُوا بِاألَحَ غِ لَو شُ يبَةِ ، وَ رِ عِ واملخالفاتِ واألَفكارِ الغَ تَنِ والبِدَ لُ الفِ داخِ مَ
و يفِ  ها يفِ النّاسِ إِنَّام هُ ِ غريِ عالمِ وَ سائِلِ اإلِ أَثِريَ وَ ِدُ أَنَّ تَ لِكَ جتَ لِذَ لِكَ  ، وَ فَراغاً ملِثلِ ذَ

ون . ثِّـرُ ؤَ بِهِ يُ ونَ وَ ذُ نفُ نهُ يَ مِ ريِ األَليَقِ ، وَ بِغَ قِّ وَ ريِ األَحَ غالٍ بِغَ ن انشِ بارةٌ عَ الغالِبِ عِ

ريِ  بِاخلَ بِطُ  رتَ يَ ما  لَّ  كُ أَنَّ  ةِ  عَ السِّ يفِ  نا  أَصحابُ هُ  هَ فقَ يَ أَنْ  جيَبُ  ا  ِّ مم  (١)  
ونَ  جُ نتَهِ يَ بَلْ   ، نهُ  عَ ظٍ  حتفُّ أَو   ، لَه  ةٍ  ضَ عارَ مُ أَدنَى  م  نهُ مِ رَ  ظْهَ يَ ال  أَنْ  بُ  جيَ لةٍ  بِصِ

ريٍ . ىلَ أَيِّ خَ ثنُوا عَ لِكَ أَنْ يُ ناقِضُ ذَ ال يُ م ، وَ يِّئَ هلَ هُ تِّبَ وَ ونَ فِيام رُ نتَظِمُ يَ وَ
م  هِ ئزازِ بِاشمِ وا  رُ يَشعُ أَنْ  نبَغِي  يَ ال  يٍّ ..  ريِ خَ رٍ  ظْهَ مَ بِأَيِّ  هني  جِّ تَوَ مُ وا  دُ جَ وَ إِذا  وَ
ال  وَ  ، م  سائِلِهِ وَ أَقـدارَ  أَو  م  هِ أَفكارِ أَقدارَ  م  هِ بِاستِنقاصِ وا  ــرُ يَشعُ أَن  ال  وَ م  نهُ مِ
 ، ةِ أَعاملٍ دَّ ةِ قِيامَ عِ دُ يفِ األَماكِنِ املختَلفَ تَجِ يثُ إِنَّكَ سَ ُم ، حَ طاقاهتُ م وَ هُ ودُ هُ رُ جُ ْدَ هتُ
بَعدَ  ِم  هبِ دِّي  ؤَ يُ ه  نَفسُ ريَ  السَّ لُ  عَ جتَ  .. ورِ  األُمُ يفِ  رِ  النَّظَ نِ  سْ حُ وَ عِ  الواسِ كَ  بِأُفُقِ إِنَّام 
م ،  لَيهِ ها عَ حَ ِبُّ أَنْ تَطرَ ا ، أَو حتُ وا هبِ قتَنعُ ِبُّ أَن يَ تِي حتُ ن األَشياءِ الَّ ريٍ مِ ثـِ لِكَ إِىل كَ ذَ

ا . وا هبِ فُ تَّصِ ِبُّ أَنْ يَ أَو حتُ

ةِ  ١٤١٩ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يلَة األربِعاءِ مِ لِكَ لَ ذَ (١) وَ

حاً جانباً  موضّ
عة من معاين السّ
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ناقِضُ ما  سائِلُ واألَسالِيبُ تُ يثُ الوَ ن حَ ا مِ لْ األَشياءَ ، قَد تَظُنَّ أَهنَّ ال تَستَعجِ وَ
أَبوابَ  فتَحْ  تَ ال  وَ  ، الِفْ  ختُ ال  وَ تُعانِدْ  ال  وَ تَقلَقْ  ال  وَ جْ  عِ نزَ تَ فَال   ، ه  الِفُ ختُ أَو  كَ  ندَ عِ
ك،  جِ نهَ مَ ىلَ  عَ بُتْ  واثْ بْ  واستَوعِ عْ  واتَّسِ وامجَعْ  أَلِّفْ  بَلْ   ، باتٍ  زُّ َ حتَ أَو  ـباتٍ  عُّ تَشَ
االرتِباطِ  يفِ  الباطِنَةِ  وائِدِ  الفَ بَعضَ  ناكَ  هُ أَنَّ  ام  فَكَ  ، اهللا  شاءَ  إِنْ  يَأيتِ  سَ ءٍ  يشَ كلُّ  وَ
م  هَ فْ (١) أَو أُسلُوبٍ ال يُ ةٍ لَ إِىل نَغمَ صَ  إِذا وَ ناكَ آثارٌ أُخرَ هِ ، فهُ يخِ شَ هِ وَ ةِ املتَوجِّ يادَ بقِ

ـريِ . ـرياتِ أَو احتِقارٍ للغَ ُ لِلخَ رصْ ُ أَو القَ نهُ احلَرصْ مِ
المٍ  ةَ كَ ثرَ نهُ كَ عُ مِ مَ ةِ ، تامَّ االنطِواءِ .. فَال يُسْ ابِطَ نَ الرّ سَ لةِ ، حَ نْ كانَ قَويَّ الصِّ فَمَ
هُ  دُ عتَقِ ناك فَرقٌ بَنيَ ما يَ لُوكِ ، فَهُ ىل السُّ عَ هِ وَ مِ نَفسِ دَ ىل القَ باتِه عَ دحٍ ، مَع ثَ ةِ مَ ثرَ ال كَ وَ
لُ بِه مَع اخلَلقِ ،  تَعامَ بَنيَ ما يَ رِ وَ واطِفِ واملشاعِ نْ العَ هِ مِ ريِ مِ كِنُّه يفِ ضَ يُ نسانُ وَ اإلِ
ونَ  يَتكلَّمُ م سَ عَ اخلَلقِ ؛ ألَهنَّ م مَ فُونَ يفِ خماطَبتِهِ بُونَ والعارِ رَّ تَعِبَ املقَ لِكَ  لَ لَوال ذَ وَ
كانَ  إِذا  فَ  ، وا  كُ أَدرَ ما  يث  حَ ن  مِ وَ  ، م  هُ ورِ عُ شُ يث  حَ ن  مِ وَ  ، مْ  هُ يث  حَ نْ  مِ م  هُ عَ مَ

م . نهُ ة مِ بَّام ما استَطَعنا االستِفادَ رُ م ، وَ هِ المِ عنَى كَ مَ النّاسُ مَ فهَ نْ يَ لِكَ لَ ذَ األَمرُ كَ
يث  نْ حَ م مِ خاطَبُوهُ وا مَع النّاسِ ، وَ لُ ةِ نَزَ ةِ املتَالطِمَ يّاضَ م الفَ هِ ورِ م مَع بُحُ كِنَّهُ لَ
 ، املعاينِ تِلكَ  نْ  عَ للتَّعبِريِ  لِمِ  الكَ عِ  وامِ جَ يفِ  هِ  رِ دْ قَ ىلَ  عَ ةً  وَّ قُ م  نهُ مِ كلٌّ   َ أُويتِ وَ  ، م  هُ
ندَ  تِي عِ رِ الَّ يسِ واملشاعِ  األَحاسِ ستَوَ قُ مَع مُ تَّفِ فَ الباطِنةَ يفِ قَوالِبَ تَ بُّوا املعارِ صَ

م . هَ نبَغِي أَنْ نَفْ ذا يَ كَ هَ النّاسِ ، وَ

يحِ . (١) أَي: أُسلُوبٍ يفِ الطَّرحِ والتَّوضِ
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م   فِيهِ دَ هُ ريٍ وَ إِقرارِ كلِّ خَ نيَ وَ ةَ إِكرامِ املسلِمِ مَّ هِ وا أَنَّ مُ بُ أَنْ تَعلَمُ  جيَ
املسلَكِ  ذا   هَ ن  مِ يهِ  إِلَ اهللا  نا  قَ فَّ وَ فِيام  أَنَّه  عنَى  بِمَ  ، تِنا  امّ هِ مُ ن  مِ  .. يعِه  تَشجِ وَ ه  يدِ جِ متَ وَ
نٍ  سَ حَ سلَكٍ  مَ لِكلِّ  تَعظِيامً  النّاسِ  أَشدِّ  ن  مِ لُنا  عَ جتَ ةٌ  دَ قاعِ وثِ  املورُ كِ  املبارَ ودِ  املحمُ

نيَ . ن املسلِمِ دَ أَو أَبيضَ مِ يٍّ أَو أَسوَ مِ جَ يبٍّ أَو عَ رَ يَكون تابِعاً لِعَ
طاعَ  انقِ لِكَ   ذَ عنِي  يَ فَال  جالِهِ  رِ وَ جِ  املَنهَ ذا  هَ بَّةِ  حَ بِمَ امتَألنا  إِذا  أَنَّنا  عنَى  بِمَ
هيِم  رِ ظاهِ  ، هيم  ِ حارضِ وَ م  يهِ ماضِ العاملِ  يفِ  اخلَريِ  جالِ  رِ ن  مِ كِنا  تربُّ وَ استِمدادِنا 
بِام  وَ فِيهِ  ريٍ  خَ ن  مِ فَ  رِ عُ بِام  لٍّ  كُ ىل  عَ الثَّناءِ  ن  عَ لِكَ  ذَ نا  قطَعُ يَ ال  وَ  ، هيم  ستُورِ مَ وَ

فَضلِهِ . هِ وَ دِ ن جمَ ه مِ قُّ تَحِ سْ يَ
يَّةٍ  خصِ سلكٍ أَو شَ ىل مَ دهم عَ ند أَحَ كِيزَ عِ سالِكَ أَهلِ احلَقِّ .. الرتَّ نا يفِ مَ دْ جَ إِذا وَ وَ
رِ  بِنَظَ ـرِّ  املقَ املَسلَكِ  لِكَ   ذَ إِقرارِ  وَ يةِ  خصِ الشَّ تِلكَ  يدِ  جِ متَ يفِ  شاركناه  إِليها  نتمي  يَ
ةِ يفِ  يقَ ونِ واحلَقِ ودِ واملضمُ ىلَ املَقصُ كِيزِ عَ هِ بِاالستِعدادِ والرتَّ ريِ لِغَ نا لَه وَ عْ ، واتَّسَ عِ الرشَّ

رِ واألَشخاصِ .      ى واملظهَ مَّ ن املسَ لِكَ  عَ رِ يفِ ذَ فِ النَّظَ ، بِرصَ جِ املنهَ
لكِنْ مَع  كٍّ ، وَ ري شَ ن غَ نهُ مِ دَّ مِ ةِ .. البُ فَ جالِ املَعرِ أَمرُ ارتِباطِ املُسلِمِ بِبَعضِ رِ
رِ  لمِ الظّاهِ مامُ مالِكٌ يفِ العِ ام قالَ اإلِ ذا  النُّورِ يفِ األَشخاصِ ، فاحلالُ كَ عِ هَ زُّ تَوَ
تُبِ  ن الكُ م مِ نْعِهِ مَ طَّأ» وَ ىلَ ما يفِ «املوَ لَ النّاسَ عَ مِ ملا أَرادَ أبوجعفر املنصور أَنْ حيَ
دُ النَّقصَ أَو اخلَطأَ يفِ  عتَقِ نْ فِتنَة) ، فَام كان مالكٌ يَ عَل تَكُ فْ  قالَ لَه : (إِنْ تَ األُخرَ
دُ النَّقصَ واخلَطأَ  عتَقِ لِكَ ما كان يَ عَ ذَ لَكن مَ ن اجتِهادٍ ، وَ كِتابِه أَو فِيام مالَ إِليهِ مِ
ىل  لَ النّاسَ عَ مِ ـري أَن حيَ رتَضِ لِألَمِ لِكَ ملَ يَ لِذَ ه ، فَ ريِ ندَ غَ ةِ عِ وايَ ت فِيه الرِّ حَّ فِيام صَ
إِنَّ أَصحابَ  نِنيَ ، فَ ريَ املُؤمِ لْ يا أَمِ نْ فِتنَةٌ ، ال تَفعَ لْ .. تَكُ عَ فْ قالَ : (إِنْ تَ طَّئِه وَ وَ مُ
عتُ  ـمَ م وإنَّام جَ هُ ندَ ن كانَ عِ مَّ ومٍ عَ لّ قَ ذَ كُ أَخَ وا يفِ األَمصارِ فَ قُ رَّ فَ ولِ اهللا  تَ سُ رَ

فيام يتعلّق 
عة  بمعاين السّ
عند النّظر إىل 
مناهج اآلخرين
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ي) . لَدِ لمَ أَهلِ بَ عِ
عَ  رَّ فَ ذاكَ األَصلُ تَ ربُـوطٌ بِاألَصلِ ، وَ يهِ مَ يتُ إِلَ ي اهتَدَ ذا  الذِ ي هَ لمِ واملَعنَى أَنَّ عِ
ي  رتُ أَصيلِ الَّذِ د احتَقَ لِكَ النُّورِ .. فَقَ ن فُروعِ ذَ رتُ أَيَّ فَرعٍ مِ هام احتَقَ نه النُّورُ ، فَمَ مِ
نه ،  ذتُ مِ ي أَخَ ن األَصلِ الَّذِ ع مِ رَّ فَ لَّ ما تَ ى كُ عَ لِكَ أَنا أَرْ ألَجلِ ذَ ي ، وَ يهِ نُورِ لَ قامَ عَ
فِ  َ لِكَ  الرشَّ سامَ ذَ لُ وِ مِ رُ أَيضاً حيَ ع ، فاآلخَ رَّ فَ ي تَ ذا الَّذِ ن هَ يفِ مِ َ رشَ ي وَ دِ ام أَنَّ جمَ فَكَ

ذا . كَ هَ لِكَ األَصلِ وَ سام ذَ وِ وَ

ثمَّ   ، كلِّها  م  بِكُ ةِ  يطَ املحِ حوالِ  األَ ؤونِ  شُ يفِ  اآلنَ  م  كُ اتِّساعُ  (١)  
م . ينَكُ ومُ بَ قُ تَ م وَ قُ فِيكُ قَّ تَحَ ىلَ أَشياءَ تَ (٢) عَ بةٌ رتَّ وم .. مُ مُ جهِ العُ ىلَ وَ ةِ عَ ونِ األُمَّ ؤُ شُ

م  يكُ والَ حونَ ؛ ألَنَّ كلَّ الَّذي حَ ثرياً ، إِن شاءَ اهللا تَنجَ الماً كَ نِّي كَ ونَ مِ عُ َذا تَسمَ هلِ وَ
كِبارٌ ،  غارٌ وَ صِ أَرشارٌ وَ ذا أَخيارٌ وَ كَ أناسٌ ، وَ أَشياءُ وَ رُ وَ ظاهِ م ، مَ نكُ ةِ مِ عَ يَطلُبُ السِّ

م. نكُ عةً مِ تَطَلَّبُ سِ جٌ ، كلُّه يَ خارِ لٌ وَ داخِ وَ
اهللا  شاء  إِن   ، هم  عَ مَ التَّعامل  أَو  استِقباهلم  بوا  تَستَوعِ فَلن  م  فِيكُ لِكَ  ذَ ق  قَّ حتَ ما  إِذا 

م . كُ عَ انا مَ فَّقون وإِيّ تُوَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ ةِ السَّ يلَ (١) يفِ لَ
ة . (٢) أَي: قائِمَ

التخلق بالسعة
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م  تَكُ دَعوَ أَنَّ  وا  تَعلَمُ أَن  يقِ  الطَّرِ ذا   هَ يفِ  مُكم  لزَ يَ وَ م  لَيكُ عَ ِبُ  جيَ ا  ممِ  
رِ  األَوامِ يقِ  طَرِ ن  عَ بِاهللا  م  لُهُ صْ وَ يثُ  حَ ن  مِ  ، ةِ  يعَ ِ الرشَّ بِلِسانِ  ونُ  تَكُ إِنَّام  لقِ  لِلخَ

ةِ . رَ ارِ اآلخِ ولِه واالستِعدادِ لِلدّ سُ رَ تَعظِيمِ احلَقِّ وَ ي ، وَ والنَّواهِ
ال  وَ  ، اليَة  وِ ألَهلِ  انتِامئِكم  أَو  يخٍ  شَ يفِ  انطِوائِكم  بِلسانِ  م  وهُ تَدعُ فَال  لِكَ  لِذَ
عِ  امِ جمَ يفِ  م  نكُ مِ رَ  يَظهَ أَنْ  نبَغِي  يَ ال  األَمرُ  ذا   فَهَ  ، ـنيَ  حِ الـِ الصّ قِ  طُرُ ن  مِ ةٍ  طَريقَ
تِهِ  يعَ ِ نْ قِـبَلِ احلَقِّ بِبَيانِ رشَ طالَبون مِ يهاتِكم لِلنّاسِ ، بَل نَحنُ مُ تَوجِ م ، وَ تِكُ دَعوَ
ني  احلِ بادِ اهللا الصّ ؤونِ عِ ن شُ ريٌ مِ ثـِ َذا كَ هلِ م ، وَ وهلِ قُ ىل قَدرِ عُ م عَ خماطَبتِهِ لقِ ، وَ لِلخَ
بَتهم  خماطَ ال  وَ  ، ة  العامَّ املَجالِسَ  يفِ  ها  ذِكرَ بُّ  نُحِ ما   .. لِكَ  ذَ إِىل  ما  وَ م  أَحواهلِ وَ
ذا   ولُه ؟!»(١) ، هَ سُ رَ بَ اهللاُ وَ ذَّ ِبُّون أن يُكَ م ، «أَحتُ هلِ نازِ ن بابِ إِنزالِ النّاسِ مَ ا، مِ هبِ
بَهم  فُون واجِ عرِ جِ ، يَ َذا املنْهَ نيَ هبِ لِّقِ عاةِ واملتَعَ ن الدُّ هُ مِ ذَ أخَ ذَ مَ أخُ ِبُ أَنْ يَ األَمرُ جيَ

طابِ اخلَلقِ . يفِ خِ
ةَ  يقَ قِ حَ كانَ  إِنْ  وَ  ، ةٍ  اعَ مجَ إِىلَ  ال  وَ أَشخاصٍ  إِىلَ  و  نَدعُ ال  أَنَّنا  األَمرِ  ةَ  يقَ قِ حَ ألَنَّ 
م  هُ وَ  ، تَعاىلَ  اهللا  أَبوابُ  م  هُ  .. م  بَّتِهِ حمَ وَ م  تِهِ فَ عرِ مَ إِىل  و  نَدعُ نْ  مَ أَنَّ  أَيضاً  األَمرِ 
ـثَالً إِىل اهللا  ةُ مَ عوَ تَأتَّى الدَّ ام ال تَ كَّ فِيهِ ، كَ ّا ال شَ ذا ممِ ه ، فَهَ رمِ كَ ودِ اهللا وَ ظاهرَ جُ مَ
إِثباتِ  ون  بِدُ سالةِ  الرِّ إِثباتُ  تَأتَّى  يَ ل  فَهَ  ، لِ  سُ لِلرُّ ةِ  سالَ الرِّ إِثباتِ  ونِ  دُ ن  مِ تَعاىل 

اليَة ؟! وِ ةٍ وَ راثَ وِ
 ، نها  عَ يحِ  بِالتَّرصِ لِّفنا  كُ ورٌ  أُمُ وَ  ، ا  هبِ بِاالقتِداءِ  لِّفنا  كُ ورٌ  أُمُ ناكَ  هُ هِ  لِّ كُ لِكَ  ذَ عَ  مَ
ةً ،  علِها عامَّ لِّفنا بِجَ ورٌ كُ ةً ، وأُمُ علِها خاصَّ لِّفنا بِجَ ورٌ كُ لِّفنا بإِخفائِها ، وأُمُ ورٌ كُ أُمُ وَ

واهُ   رَ ؟!»  ولُهُ  سُ رَ وَ اهللا  بَ  ذَّ يُكَ أَنْ  بُّونَ  أَحتُِ  ، فُونَ  رِ عْ يَ بِام  الناس  ثُوا  دِّ وجهه: «حَ اهللا  كرم   ٌّ يلِ عَ قال   (١)
. يّ البُخارِ

يّة املخاطبة  أمهّ
للنّاس بلسان 
يعة الرشّ
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ن اهللا  بِ التَّـكلِيفِ مِ سَ ىلَ حَ دَّ أَنْ نَميشِ عَ لَيها ، فَالبُ ها عَ ـريِ يمِ غَ لِّفنا بِتَقدِ ورٌ كُ أُمُ وَ
لِ . مِّ واألَفضَ ريِ األَهَ يمِ غَ عٌ أَحياناً إِىل تَقدِ ُّ ا تَرسَ وسُ هلَ تَعاىلَ ، والنُّفُ

هُ  فِكرُ فِيهِ  عَ  تَّسِ يَ وَ  ، جمَالِه(٢)  يفِ  يَقوم  أَنْ  م  نكُ مِ دٍ  واحِ كلَّ  أَنَّ  دَّ  البُ  (١)  
ةٌ .  لَ كامِ كةٌ وَ رِّ تَحَ ةَ مُ يعَ ِ لْسالُه ؛ ألَنَّ الرشَّ ي لَه سِ رِ تَّى جيَ بالُه ، حَ وَ

ورِ  ريِ ظُهُ ن غَ  ، مِ دَ ريِ واهلـُ ذا اخلـَ م إِىل هَ هُ ودَ تَّى نَقُ م ، حَ هُ هُ جِّ ن نُوَ بُ التَّلَطُّفُ بِمَ جيَ
ن  عَ ولِه وَ سُ ن رَ عَ ن اهللا وَ كِرَ عَ وا بِام ذُ قادُ ه ، بَلْ يُ ريِ ال غَ دٍ وَ قْ ال حِ ال إِباءٍ وَ وسٍ ، وَ نُفُ
ىل العامليَّة ،  ىل االعتِدالِ وعَ عَ ةِ وَ عَ ىل السِّ نا عَ حابَ يبِّ أَصَ رَ لُّه يُ ذا كُ هَ ةِ ، وَ حابَ تِنا الصَّ سادَ

ةِ . عوَ نيَ بِالدَّ ن القائِمِ دٍ مِ ن له ارتِباطٌ بِأَحَ ُّ فِيمَ خيصِ لُكم الشَّ يهِ تَعامُ لَ تَّبُ عَ يَرتَ وَ
جُ ال  ذا  املَنهَ ها ، فَهَ رصَ ةِ ال حَ يعَ ِ ورِ الرشَّ اطِبُوا النّاسَ بِاالعتِدالِ يفِ أُمُ م أَن ختُ لَيكُ عَ فَ
 (٣) وقِ املخاطِبِ اطِبُوا النّاسَ بِذَ ال ختُ تَمُّ بإِيصالِ اخلَريِ للنّاسِ ، وَ فُ احلَرصَ ، بَل هيَ يَعرِ
يهِ  ون إِلَ تاجُ لبِه ، بَلْ خاطِبُوا النّاسَ بِام حيَ بَّةُ لَه يفِ قَ لَّت املحَ ىل مَن حَ ثَالً عَ ةِ الثَّناءِ مَ ثرَ بِكَ
دُ  رَّ نه جمُ ود مِ ما املقصُ يئاً ، وَ ـلُوا شَ مِ ال حيَ وا ، وَ ئِزُّ تَّى ال يَشـمَ ن أَنواعِ املخاطَبات حَ مِ

طابِ . نا يفِ أُسلُوبِ اخلِ دُ ودُ .. قَواعِ (٤) ، بَل املقصُ يَّةِ خصِ ن ذِكرِ الشَّ البُعدِ عَ
العام  طابِ  اخلِ بَنيَ  قوا  رِّ فَ تُ أَن  البدَّ  وَ  ، يئاً  شَ النّاسَ  قوا  وِّ تُذَ أَنْ  لُوا  تَستَعجِ ال  وَ

لِ  ١٤١٨هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ يلَة األربِعاءِ مِ (١) لَ
لِّف بِهِ . ي كُ يّ الَّذِ وِ عْ له الدَّ مَ (٢) أَي: عَ

بَّهُ  بَّتِهِ ملن أَحَ عاينِ حمََ م بِمَ أَن خيُاطِبهُ وقِهِ كَ م بِذَ يدُ أَن خيُاطِبَ النّاسَ ، فَال خيُاطِبهُ رِ ي يُ (٣) أَي: إنَّ الَّذِ
ال  وَ وسَ  النُّفُ ثِريُ  تُ فَال  هلا  م  وهلُ قُ عُ عُ  تَّسِ تَ ة  عامَّ طاباتٍ  بِخِ م  اطِبهُ خيُ بَل  ه،  لَ لبُه  قَ حَ  َ انرشَ ملن  أَو 

لِكَ . نَحوِ ذَ يّاتِ وَ احلَساسِ
ثِ هبِا . دِّ لَّق قَلبُ املتَحَ تِي تَعَ يَّة الَّ خصِ (٤) أَي: ذِكر الشَّ

خماطباً القائمني 
بمجاالت 

اخلدمة هلذه 
عوة الدّ
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بطِ  ىل ضَ دِ عَ وُّ لِكَ بِالتَعَ ذَ ةِ ، وَ ةِ واملجالِسِ اخلاصَّ طابِ اخلاصِّ ، واملجالسِ العامَّ واخلِ
به  تَستَوعِ بِام  تَكلَّم  تَ بِحيثُ   ، باطِنِك  يفِ  ق  وُّ التَّذَ عَ  مَ  ، ولُه  قُ تَ ي  الَّذِ الم  الكَ يفِ  النَّفسِ 

قه أَنت . وَّ تَذَ م ال بِام تَ اطِبُهُ ولُ مَن ختُ قُ عُ

ن  مِ يَستَشعِر  ينا  والَ حَ ن  ممِ أَحدٌ  يَكونَ  أَن  نا  ندَ عِ ي  الَّذِ التَّقصريِ  ن  مِ  
األَمر أَو أَنَّنا  إِرشاكه يفِ  تِه أَو  استِشارَ ن  ين عَ ِ ه أَنَّنا قارصِ عَ لِنا مَ تَعامُ وَ الل أُسلوبِنا  خِ

ريِ فِينا . ىلَ التَّقصِ لِيلٌ عَ ينا .. دَ والَ ي حَ ند الَّذِ ور عِ عُ ذا  الشُّ ود هَ جُ شني لَه ، فَوُ همِّ مُ
صاحبُ  ل وَ مَ دٍ أَنه صاحبُ العَ لّ واحِ نَحنُ مَع أَصحابِنا أَن يَستَشعِر كُ بُ وَ يَجِ  فَ
ندهم ،  عِ ندنا وَ وع عِ لِكَ بِإقامة قَواعد اخلضُ زوج كلّ ذَ ة ، ممَ لمَ بُ الكَ صاحِ أي وَ الرَّ
بِه  خياطِب  الَّذي  لَكنّ  وَ  ، النَّفس  ظِّ  حَ وانتِزاع  واالستِسالم  الغَري  أي  رَ حمبَّة  بِتعليم  وَ
تَخاطَب بِه مَن يستَوعب أَو مَن  ن الَّذي يَ أَعمق مِ ع وَ أَوسَ  وَ تَوىلَّ األَمر(١) أَقوَ مَن يَ

نا . ندَ دة عِ هِ القاعِ ذِ يَجِب أَن تَقوم هَ ين واجلند(٢) ، فَ يَكون يفِ املنارصِ

لِكَ كلُّ  جلِ ذَ ن أَجلِ اخلالِق ، فَألَ لق مِ لتُنا بِاخلَ ونَ صِ  (٣) جيَبُ أَن تَكُ
مَن  وَ  ، ين  واحلارضِ ني  املاضِ ن  مِ  ، اتِّصال  بينه  وَ يننا  بَ ته  رييّ خَ قَدر  ىل  عَ ري  خَ ب  صاحِ

صاهتِا  صُّ بِتَخَ ةِ  عَ الواسِ ةِ  عوَ الدَّ أَعاملِ  ن  مِ لِكَ  ذَ نَحوِ  وَ نيٍَّ  عَ مُ لٍ  مَ عَ ىلَ  عَ فاً  مُرشِ ونَ  يَكُ أن  كَ  (١)
ة. املختَلِفَ

عون  جِّ شَ بُّونَ أَو مُ م حمُِ إِنَّام هُ ةِ وَ سالَ هِ الرِّ ذِ ةِ هَ ةِ لِنُرصَ مَ دِّ ونُون يفِ املقَ م أَغلَب النّاس ممَّن ال يَكُ هُ (٢) وَ
ين . ذا الدِّ َبَّةِ هَ ن حمَ ِم مِ لُوهبِ فَ اهللا يفِ قُ بِريٍ ملا قَذَ ريٍ كَ ىلَ خَ م عَ هُ وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ يلَة السَّ (٣) لَ

إعطاء كل ذي 
حق حقه

االتصال بأهل 
اخلري والثناء 
عليهم
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ذا . ك هَ ِب أَن ندرِ يامة ، جيَ سيَأيت إىل يوم القِ
أُسلُوبٍ  ىل  عَ كلّهم  النّاس  ع  مجَ يمكِن  ال  أَنَّه  يَقنيٍ  ىل  عَ نَحنُ   ، لِكَ  ذَ فَألجل 
ب كلِّ  البدّ أَن تبقى األساليبُ متنوعةً ومتعددة ، فَصاحِ واحدٍ يفِ نَرشِ اخلَري ، وَ
ج إِن استَطعنا تَقويمه  وَ ن عِ ما كانَ مِ ـري ، وَ ن خَ ىل ما يفِ أُسلُوبِه مِ ثْنِي عَ أُسلُوب نُ
كرِ ،  ال بِإِهدارِ الفِ قتِ ، وَ مل نَشتَغِل بِإِهدارِ الوَ ىل حاله ، وَ مناه، وإال تَركناه عَ قوَّ

ة . رصَ ال بِتَضيِيعِ الفُ وَ
بِ  لّ صاحِ يعُ كُ تَشجِ قُّ الثَّناء ، وَ ىلَ مَن يَستَحِ نا الثَّناءُ عَ جِ نهَ دِ مَ ن قَواعِ فَصارَ مِ
أَهلِ  ن  مِ  ، اخلَريِ  بِرجالِ  لَة  الصِّ فُ  تَعرِ أَرواح  نا  لَ لِكَ  ذَ مَع   ، كان  مَن  ونُ  يَكُ ريٍ  خَ
م. نهُ ينا عَ لقَّ مَن تَ نا ، وَ نَدِ جال سَ يُوخنا ورِ صِّ .. شُ صِّ األَخَ جهِ أَخَ ىل وَ مانِنا ، عَ زَ

لة بِكلِّ صاحب  عنى الصِّ لَّمنا مَ عَ ظَمتِها تَ ا وعَ هتِ ن قوّ لة أَيضاً مِ هِ الصِّ ذِ لَكن هَ وَ
ن  م عَ كُ طاعُ عناهُ انقِ م يبِ مَ نا يَقول : إنَّ اتِّصالَكُ ن شيوخِ ري ، فَام نَعرف أَحد مِ خَ
لُّ  لَّم كُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ل صَ لِّم األوَّ فُ أَنَّ املُعَ ذا، نَحنُ نَعرِ فُ هَ لقِ اهللا ، ما نَعرِ خَ
ة»(١)،  يحَ ينُ النَّصِ رات:١٠]،  و «الدِّ )   [احلُجُ هُ : (¬ ®̄  ولُ لَ قُ لَ بِه يَ مَن اتَّصَ

ثَته . رَ لِكَ وَ ذَ م بِه ، فَكَ ربِطُهُ »(٢) يَ لِمِ ىلَ املُسْ لِمِ عَ قُّ املُسْ «حَ
نتَقدك ، مَن  ن أَهلِ اخلَري مَن يُعارِضك ، مَن يَ د أَحياناً مِ ذا  .. يُوجَ كتَ هَ  إِذا أَدرَ
ذا ما  لف ، كلّ هَ ج السَّ نهَ ري مَ ىل غَ أَنت عَ ذا ، وَ أنت قَصدك كَ ذا ، وَ يَقول : أَنت نِيَّتك كَ
ض عليك ،  تى الذي اعرتَ ل بِأهلِ اخلَري أَبداً ، حَ تَّصِ نْ أَنَّكَ مُ مِ ن قاعدتك ، وَ يبعِدك عَ

واه  رَ وَ  ، ي  ارِ الدّ يمٍ  متَِ ن  عَ والنَّسائِي  دَ  داوُ أَبُو  وَ هِ  يحِ حِ صَ يفِ  سلِم  مُ وَ هِ  سنَدِ مُ يفِ  د  أَمحَ واهُ   رَ  (١)
ةَ . يرَ رَ ن أَيبِ هُ يّ عَ ذِ مِ الرتِّ

(٢) متفق عليه .
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لة  لة اإليامن، صِ ينه صِ بَ يث يشعر أو ال يَشعر بَينك وَ ن حَ دك ، أَنت مِ حتى الذي انتَقَ
لِكَ . ما إِىل ذَ ام وَ لة االحرتِ لة األَدَب ، صِ ين ، صِ الدِّ

إِيصالِ  وَ إِليهم  ول  والوصُ رين  باآلخَ االتصالِ  يف  ة  املهمّ فِقهُ   (١)  
م  غاهلِ النشِ ؛  ةِ  عوَ بِالدَّ نيَ  املُهتَمِّ بَعضُ  هُ  لَ أَغفَ أَمرٌ  ذا  هَ  .. إِليهم  التَّنبيهاتِ  أَنواعِ 
ذا  هَ يفِ  ثريٍ  كَ إِمهالٍ  إِىل  لِكَ  ذَ  َّأَد وَ  ، م  هِ سِ أَنفُ وصِ  صُ بِخُ أو  ِم  إِخواهنِ وصِ  صُ بِخُ
ـريِ  نفِ بَّبَ يفِ تَ تَسَ ةِ ، وَ عوَ يدانِ الدَّ ل يفِ مَ مَ لَ إِىل بَعضِ إِساءةٍ مَع أَهلِ العَ اجلانِب أَوصَ

بَعضِ النّاس .
ة ، فَيالقِي  عوَ عه يفِ الدَّ غِلِني مَ صُّ أَصحابه املنشَ ه أَو ختَ صُّ غِالً بِأَعاملٍ ختَ نشَ ده مُ فَتجِ
ليهم دُون  الم الطَّيب واالبتِسامة اللَّطيفة فَيمرّ عَ نه السَّ ون مِ سُّ ن النّاس فَام حيُ ثرياً مِ كَ

ري . ن اإلِساءات والتَّنفِ لِكَ أَنواعاً مِ بّب ذَ مباالة هبم ، فيُـسَ
الماً  سَ يَقولون  لني  للجاهِ م  طاهبِ خِ مَع  تى  حَ بادِه  عِ ن  عَ ذَكر  وتَعاىل  سبحانه  احلقُّ 
التي  األَوصافِ  أَول  ن  مِ هي  [الفرقان:٦٣]وَ    (  ®  ¬  «  ª  ©)

ذا اجلانِب . ن هَ نتَبه مِ ذكرها ، فَال بدّ أنْ نَ
ذا  هَ وَ  ، م  أَصنافِهِ وَ النّاس  فِئاتِ  خمتَلفِ  يفِ  خول  الدُّ باتِكم  واجِ ن  مِ أَنّ  وا  واعلَمُ
اضِ ،  اللـة بَل أَربابِ االعرتِ أَهلِ الضَّ هالـة وَ ـر لكم فِقه التَّعامُل مَع أَهـلِ الـجَ يَسِّ يُ
ولُونه  قُ ه ما يَ زُّ ول فِيهم ، فَمـا يَستَفِ خُ تَهُ الدُّ مَّ هِ رَ أَنَّ مُ م أَن يَستَشعِ نكُ لِّ واحدٍ مِ فَعَىل كُ
ثل  دَ مِ جَ ه االستِفزاز ، فَلو وَ صفُ ةِ وَ اللَ ن أَربابِ الضَّ ثِريٌ مِ كَ ضونَه بِه ، وَ ال ما يعارِ وَ

ةِ  ١٤١٩هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ لِكَ يفِ ٢١ مِ ذَ (١) وَ

لة  يّة الصّ أمهّ
وتوسيع العالقة 

باآلخرين
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ةِ  وَّ قُ م وَ بَبِ أَخالقِهِ (١) ؛ بِسَ دّ ـهِ دْ ملَ يَستطِعْ أَن يَ باتـهم إِن ملَ يَستَفِ جال يفِ ثَ ؤالء الرِّ هَ
اللُه . لَّ جَ م  جَ القِهِ م بِخَ تِهِ لَ صِ

م املصابُ  ن فِيهِ م بِمَ أَصنافِهِ ولُ يفِ فِئاتِ النّاسِ وَ خُ تَنا الدُّ مَّ هِ فَيَجب أَنْ نَعرفَ أَنَّ مُ
ر  جهِ األَرضِ يُظهِ ىلَ وَ ن النّاسِ عَ ثِريٌ مِ ي فَكَ ما تَدرِ  ، وَ اضِ واالنتِقادِ واهلَوَ بِاالعرتِ

ن األَنصار . ونُ مِ لِكَ يَكُ فرِ ، وبَعدَ ذَ ةِ والكُ بَ ر املحارَ ظهَ دهم مَ أَحَ
ار ،  فّ وفِ الكُ فُ ل فِيها مَع صُ لِيد يَعمَ يِّدنا خالِد بن الوَ ك كان سَ عارِ مَ واقِف وَ ناك مَ  هُ
لوا  عامِ يُ هِ احلقائِق وَ ذِ عاة هَ ك الدُّ نبَغِي أَن يُدرِ يُوفِ اهللا ، يَ ن سُ يفاً مِ لِكَ أَصبَحَ سَ بَعدَ ذَ وَ

ون اخلَلق . ؤُ يفِ شُ ه يفِ تَرصِ عَ لةَ األَدَب مَ عامَ ا اخلالقَ مُ هبِ

م ؛ ألن  م وقُراكُ كُ دمتكم يف أُرسَِ م العاملَ من خالل خِ  (٢) نَحنُ نخدِ
ىل العامل  ؤثِّر عَ ء يُ ه يشَ الحِ ىل صَ تَّب عَ هِ أجزاء من العاملَ ، وكلُّ جزءٍ يفِ العامل يَرتَ ذِ هَ

ة . يعَ ِ تنا الرشَّ لَّمَ كذا عَ كلِّه ، هَ
العامل   .. ة  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ أَن  جانِبِ  إِىل   ، ابِطة  رتَ مُ ا  أَهنَّ ف  نَعرِ وَ  ، بِاألُمور  نَستَهنيُ  فَال 
لُوبٍ  بِقُ ؟..  بِامذا  لكن   ، ام  األَيّ هِ  ذِ هَ يفِ  مام  الزِّ بة  صاحِ ي  هِ وَ  ، ا  هلَ تح  منفَ  ، نتَظرها  يَ
ها ، ال بَأس أَن تكلِّم النّاس .. لَكِن ال  قَّ تَعرف حَ ف آداهبا ، وَ تَعرِ ها ، وَ ِّ ف رسِ تَعرِ

د . ىلَ أَحَ ل عَ تَطاوَ تَ

م . (١) أَي: هيَدِ
ر  ١٤١٨ هـ . فَ هرِ صَ ن شَ يلَة األربِعاءِ ١٤ مِ (٢) لَ

األقربون أوىل 
باملعروف



( ٩٨ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

لَّ  لِّفَ كُ ؤَ يُ م ، وَ ينِكُ لِّفَ ذاتَ بَ م لِيُؤَ كُ عَ ي مجََ م الَّذِ بِّكُ بحانَ رَ  (١) سُ
إحسانه التي  ننه وَ عاين مِ ه ، مَ ل نَظرِ وهنا حمَ ة كَ وصَ ة خمصُ سٍ ، واألُمَّ قبِلٍ يفِ كلِّ نَفَ مُ
 ، (٢) داً يرتِّبها ، بِجعله يفِ األَرض حممّ هيا وَ كمته أَن يبدِ ت حِ جلّت عن احلرص قَضَ

امء أَمحدَ . يفِ السَّ وَ
ما  ثِرياً  فَكَ  ، املتجيلِّ  فَسبحان   ، فاتِه  صِ وَ أَسامئِه  عة  سِ ةً  عَ واسِ ة  األمّ هِ  ذِ هَ كانَت   
فِيام  املنَّة  تُقابِلون  يف  كَ ون  تَعلَمُ وَ  ، يه  تَولِّ وَ ه  طفِ عَ عاينِ  مَ  .. أَيادِيه  يِّ  خِ بِسَ ن  يَقرتَ
ر) .. لعقلتم  رفتُم اسمه (املصوّ لَو عَ ة ، وَ ة اخلالِق يفِ نَفع اخلَلِيقَ دمَ ن خِ تَصدقون بِه مِ
بتُم  لَ ه،  طَ لقِ عكم خلِ بكم إِليه .. أَنفَ فتُم أَنَّ أقرَ رَ عَ ر ، وَ وَ هِ الصُّ ذِ كثرياً من شؤون هَ

 ¶)  ، ير  التَّصوِ يِّز  حَ يفِ  لة  داخِ كلّها  وَ  ، واآليات    وَ القُ ن  مِ أَتى  ما  ري  تَسخِ
ء يفِ  ما يشَ ت يفِ كلِّ كائِن ، وَ َ مّ رسَ َذا  ، ثُ بِطة هبِ رتَ ¸ ¹)   [احلرش:٢٤] كلَّها مُ

 Â Á À ¿)   ( ¹ ¸ ¶) μ َذا ،  فـ هو متَّصل هبِ الكائِنات إِال وَ
لَق  لِّ ما خَ ر (È Ç Æ )   - يفِ كُ وَّ صَ لَقَ وَ خَ أَ وَ رَ Ä Ã )   - مما بَ
ن تَرمجَة املعاينِ  رَ مِ وَّ ير ما صَ أ ، وتَصوِ رَ بَ لَق وَ ر - (È)   يف كلِّ ما خَ وَّ صَ أ وَ رَ بَ وَ

فاء واالقتِداء . ىل قَدر الصَّ عَ
لُ  تَعامَ ، نَ يلِ ثِيابٍ تَغسِ طَبخٍ وَ نسٍ وَ كَ يبِ نِعالٍ وَ ثلِ تَقرِ لُ مَع مَن ؟ يفِ مِ تَعامَ نَعلَمُ أَنَّنا نَ وَ
ونَ أَو  ئزُّ شمَ نَحنُ مُ يئاً وَ نها شَ ل مِ ما نَعمَ دقٍ ، وَ لها بِصِ ع نَعمَ نَرجِ اللُه ، فَ لَّ جَ عَ اهللا جَ مَ

نيَ . نـِ ن املؤمِ دٍ مِ َحَ ةَ ألِ دمَ لَ اخلِ ونُ صادِقاً .. مَن استَثقَ يفَ يَكُ ينُونَ ، كَ ستَهِ مُ

لِ ١٤١٨هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ ةُ األربِعاءِ مِ يلَ (١) لَ
ن اهللا  هُ بِإِهلامٍ مِ ورَ وفاً أَو أَن ظُهُ عرُ ن مَ ذا االسمِ مَع أَنَّه مل يَكُ لَّم هبَِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ بِيُّنا صَ يَ نَ مِّ (٢) سُ

امءِ واألرضِ . هُ أَهلُ السَّ دَ مَ جاءَ أَن حيَ رَ ةِ وَ ودَ صالِهِ املحمُ ةِ خِ ثرَ ةٌ إِىل كَ املطَّلِب إِشارَ بدِ هِ عَ جلَدِّ

رس االجتامع
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رآتَه  لَه اهللا مِ عَ جَ ظاهر احلَقِّ إِال وَ ن مَ ر مِ ظهَ ال مَ بِيبِي ، وَ ن حَ ن مِ ال أَحسَ ب وَ ال أَقرَ وَ
له  مّ امل ، كَ هو الكَ هو اجلَليل ، وَ هو اجلَالل وَ يل ، وَ هو اجلَمِ أَصلَه ، فَهو اجلَامل وَ وَ
ه واختَصّ  ب به ، واختصّ به وقرّ ل به ، مجّله ثم مجّل به ، أجلّه وأجلّ به ، وقرّ ثم كمّ
عنَى  تَّى تَعلَم مَ ء ، حَ كذا يفِ كلِّ يشَ هَ نَح بِه ، وَ مَ نَحه وَ مَ أَعطَى بِه ، وَ أَعطاه وَ به ، وَ

رعَ واألَصل .(١) فَظ الفَ حتَ يع ، وَ يل والتَّفرِ التَّأصِ
يــفٌ ِ رشَ ــرٌّ   سِ ـهُ  رإِنَّ كَ ذْ يـارِ  يُ يْـسَ  لِألَغْ لَ
طِيــفٌ عنـىً  لَ ـهُ   مَ ْإِنَّ رتَ ِيعِ النّاسِ  يُسْ نْ مجَ عَ
يٍّ قِ بْـدٍ  تَ ـنْ  عَ َ  عَ ـريْ رْغَ َرَّ ـي  حمُ ـويفٍ صافـِ صُ
ـهْ يقَ قِ حَ ـهْ  وَ يعَ ِ لَهْذِي رشَ أَصْ عَ  وَ ـرْ َــعَ  الفَ مجَ
بـابُ   املَثـاينِ ـنَ  أَرْ ـيَّـهْأَيْ نِّ اللَّدُ ـلُــومِ   والعُ
حـابُ املَعاينِ ـنَ أَصْ ـهْأَيْ يَّ لُوِ ــوسِ   العُ والنُّفُ
ـنْ دَعاينِ ـو  مَ عُ (١)أَنـا أَدْ يَّهْْ ضِ مُ  القَ كْ ذا  حُ كَ هَ

َذا   هبِ ة ، وَ و لِطَريقَ نا ال نَدعُ ن أَسالفِنا .. أَنَّ رفناها عَ تِي عَ ـتُنا الَّ يقَ  طَرِ
اطُباتُكم بِلسانِ الرشيعة  يَجِب أَن تَكون ختَ بون ، فَ تَقارَ يَ األُسلُوب يَصلُ اخلَلق إِىل اهللا وَ
هِ  ذِ ولسانِ الرمحة ولسانِ اإلجالل واالحرتام للمسلمني ، فالقاعدةُ العامة يف أمر هَ
إِلينا  بِنِسبَتِه  ال  نافِع  وَ ح  ناجِ لِكَ  ذَ وَ اخلُلُق،  سن  حُ وَ واللِّني  فق  والرِّ محة  الرَّ الدعوة.. 

رينا . نفَع اهللا بِه غَ يَ ع نَحن بِه وَ هِ إِىل أَصلِه(٢) لِنَنتَفِ دِّ لكِنّ بِرَ وَ

ها : طلَعُ رف الالّم مَ ادِ حَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
يىلَ بِلَ ولٌ  شغُ مَ هأَنا  لَ ونِ مجُ ِيعِ الكَ ن مجَ عَ

رُ  ظهَ مَ وَ بِنا  اهللا  ةِ  محَ رَ رُ  ظهَ مَ أَهنَّا  وَ  ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النَّبِيّ  أَخالق  بِأَهنَّا  يها  إِلَ نَظَرنا  أَي:   (٢)

الدعوة بلسان 
الرشيعة العامة



( ١٠٠ )

الباب الثاني : عالمـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع في الفهم والمعاملة والخطاب 

ها ، وإِتقان  رِ وهَ ةِ جَ هَ ن جِ ا مِ ن إِتقاهنِ م عَ يكُ لهِ ها ال يُ رِ ظهِ هةِ مَ ن جِ ورِ مِ فإِتقانُ األمُ
ود األَعظَم(١) . ن املقصُ ها ال يَقطَعكم عَ رِ وهَ جَ ها وَ رِ ظهَ مَ

لوكِ بِشأنِ االرتِباطِ بِاملشايِخِ والتَّعظِيمِ  رُ يف جانِبِ السُّ كَ ذْ  كلُّ ما يُ
ةِ،  عوَ نه لِسانَ الدَّ تِي تُعبِّـرُ عَ ت اللِّسانُ الَّ لَيسَ ةُ ، وَ عوَ هُ الدَّ الُ لِكَ لَيس جمَ ما تَعلَّقَ بِذَ م وَ هلَ
يقِ  ذا  الطَّرِ وانِبٍ هَ ن جَ ةٌ يفِ جانِبٍ مِ لَ ةٌ حاصِ وصَ صُ وابِطُ خمَ هُ رَ الُ جمَ هُ وَ لُّ ذا  حمَ إِنَّام هَ وَ

. ن أَصنافِ النّاسِ جانِبٍ أَيضاً مِ وَ
ذاك  لَكِن  وَ  ، نه  عَ أَو  بِه  يثُ  دِ احلَ لَيسَ  مثَلِ  األَ جهِ  الوَ ىلَ  عَ يه(٢)  إِلَ لُ  يُوصَ ي  والَّذِ
ي . هِ النَّواحِ ذِ إِىلَ هَ هِ الثِّامرِ وَ ذِ لُونَ إِىل هَ ينَ يَصِ ذِ ي هيُيِّئُ الَّ (٣) هوَ الَّذِ يثُ بِاألَصلِ احلَدِ

اللِ  خِ ن  مِ إِال  ونُ  تَكُ ال  ةٍ  وصَ صُ خمَ ةٍ  يقَ طَرِ ذِ  أَخْ وَ يُوخِ  بِالشُّ االرتِباطِ  إِىل  ةُ  عوَ فالدَّ
لُوبِنا . ط يفِ قُ لِكَ فَقَ نا نَحنُ بِذَ قِ قُّ حتَ

طابُ  قَ فِيها اخلِ تَعمَّ يَ زَ وَ كَّ ِبُ أَنْ يَرتَ طاباتِ مَع النّاسِ جيَ وعُ اخلِ وضُ  مَ
ة  دمَ ى يفِ خِ ظمَ ةُ العُ ابِطَ ي الرّ .. هِ ةُ يفَ ِ ةُ الرشَّ يَّ نَّةُ النَبوِ عانِيه ، والسُّ مَ هُ وَ دَالالتُ رآينِ وَ القُ

ذا األَصلِ .  هَ

ها بِنا .  ودَ قِيامِ هُ ي شُ لِكَ أَنَّنا نَنفِ عنَى ذَ مَ الله ، وَ لَّ جَ اصطِفائِهِ جَ
تَعاىلَ . بحانَه وَ بِّ سُ رضاةِ الرَّ ولُ إِىلَ مَ صُ هوَ الوُ (١) وَ

م . لُّقِ هبِِ يُوخِ والتَّعَ لُ النّاسِ إِىلَ جانِبِ االرتِباطِ بِالشُّ ي يُوصِ (٢) أَي: الَّذِ
لُ  ي يُوصِ ودُ أَنَّ الَّذِ لَة ، واملقصُ يَم واألخالقِ الفاضِ ن القِ عَ ولِه وَ سُ رَ قِّ وَ ن احلَ يثُ عَ دِ (٣) أَي: احلَ

ةِ . يعَ ِ طاب بِلِسانِ الرشَّ ها هو اخلِ مِ ذِكرُ دِّ هِ اجلَوانِبِ املتَقَ ذِ النّاسَ إِىل هَ

يف شأن االرتباط 
باملشايخ 
والتعظيم هلم

اصطباغ 
اخلطاب بالقرآن 

والسنة
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يثُ  رآنِ ، بِحَ أَعاملنا وانطِالقاتِنا يفِ احلياةِ بِالقُ نا وَ نَحتاجُ اآلن إِىل أَنْ نَصبِغَ أَفكارَ فَ
عناه . قهِ يفِ مَ ىل الفِ عَ ىل االرتِباطِ بِه وَ عَ ه وَ ىل أَساسِ نَنطَلقُ عَ

اخلالِصِ  الءِ  الوَ ةِ  هَ جِ ن  مِ باطٍ  بِانضِ جمَالِنا  يفِ  ورِ  مُ األُ إِمتامَ  يدُ  نُرِ  (١)  
ءٍ  يشَ ةِ وَ كمَ قلِيَّةِ واحلِ عنَى العَ عِ بِمَ رُّ ةٍ مَع التَّدَ يدَ قِ ن عَ أَخذِ األَمرِ عَ يامنِ ، وَ هللا تَعاىلَ بِاإلِ
باعِ  ريَ واالتِّ مٍّ بِجانِبِ األَخالقِ والسِّ ن هَ نا مِ ندَ ا عِ  املختَلِفة ممِ ؤَ وحِ أَمامَ الرُّ ضُ ن الوُ مِ
يد ،  فِ المِ فِيام ال يُ ثرةِ الكَ ناك داعِي لِكَ ا ، فَام هُ ونَ هبِ رُ ورٌ نَحنُ ظاهِ هِ أُمُ ذِ هَ لمِ ، فَ والعِ
ءٍ  رٌ أَو إِنكارِ يشَ وفٌ أَو إِخفاءِ ما هو ظاهِ كشُ ناك داعِي أَيضاً الستِتارِ ما هو مَ ال هُ وَ

نا . ندَ ّا عِ ممِ
ذا  امليدانِ  لُونَ يفِ هَ ؤالءِ العامِ هَ إِيامنٍ ، وَ ةٍ وَ يدَ قِ ىل أَساسِ عَ ينَنا عَ ُ بَ نتَرشِ يدُ األَمرَ يَ نُرِ فَ
االنتِخاباتِ  يفِ  ونَ  يَطلَعُ وَ  ، اخلَرياتُ  م  هلَ لُ  صُ حتَ  .. م  هِ تـِ يدَ قِ عَ وَ ِم  إِيامهنِ سبِ  حَ ىل  عَ

   (  ¬  «  ª  ©) هِ  ندِ جُ يفِ  يَكونُون  فَ  ، بِّ  الرَّ قِبَلِ  ن  مِ ونَ  رتَضَ يُ وَ  ، ةِ  يَّ اموِ السَّ
[الصافات:١٧٣].

تَعالَونَ  يَ وَ  ، يّاتِ  النَّفسِ ةِ  إِثارَ وَ  ، الفاتِ  اخلِ مَضايِقِ  ن  عَ ونَ  عُ فِ رتَ يَ  
ه  انتِفاعُ ى  يُرجَ ملِن  ةِ  احلاجَ قتَ  وَ البَيانِ  مَع   ، يعِ  اجلَمِ واستِيعابِ   ، ي  امِ السّ جِ  بِاملنهَ
تِي يفِ  ةِ ، كالَّ دَ ةِ الوارِ يلَ م يفِ اليَومِ واللَّ ىل أَذكارٍ هلَ رصِ عَ ي احلِ يدِ دِ ونُوا شَ كُ أَنْ يَ ، وَ بِهِ

. « دِ ةِ املدَ الصَ «خُ

ل ١٤١٩ هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ (١) يفِ ١٧ مِ

مُ  تَمَّ يف بيان ما تُ
به أمورُ الدعوة

حني طلبت منه 
وصيّة لإلخوان 
املرتبطني به يف 

اخلارج
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واملَواطِنِ  املَجالِسِ  يفِ  وَ  ، م  ينَهُ بَ فِيام  يَّةِ  ياسِ السِّ ونِ  ؤُ الشُّ يفِ  اخلَوضَ  تَجنَّبونَ  يَ وَ
 ، ةِ  املختَلِفَ البُلدانِ  يفِ  ونَه  عايِشُ يُ ما  وَ  ، نيَ  املُسلِمِ واقِعِ  ن  مِ م  هِ سِ سُّ حتَ مَع   ، ةِ املختَلِفَ
فِيها  تِي  والَّ ينِيَّةِ  الدِّ باتِ  املناسَ ورِ  ضُ حُ ىلَ  عَ واحلثِّ  عيِ  السَّ يفِ  رَ  النَّظَ م  نهُ مِ تُ  لتَفِ يَ وَ

وابِطِ . يةُ الرَّ تَقوِ
قَطعِ  مِ  دَ عَ مَع   ، ه  رُ أَثُّ تَ بُ  قرُ يَ وَ تُه  إِجابَ  ُ تَـيَرسَّ تَ مَن  ةُ  عَ تابَ مُ  : نا  ندَ عِ ةُ  العامَّ ةُ  دَ والقاعِ
ه  انتِفاعُ بُ  قرُ يَ وَ تُه  رَ ثَمَ ى  تُرجَ ي  الَّذِ مُ  دِّ قَ يُ لَكِن   ، ةِ  املُختَلِفَ األَصنافِ  ن  عَ املُستَطاعِ 
ن  عَ يةً  كلِّ النَّظر  قاطِعٍ  ريَ  غَ  ، األَوىلَ  ماً  قدِّ مُ اجلُهدِ  بَذلِ  ىل  عَ اً  رّ ستَمِ مُ لُ  العامِ ون  فَيكُ
مِّ ،  ن األَهَ م عَ طِ أَنْ ال يَشتَغِل بِاملهِ نفٍ بِرشَ عَ أَيِّ صِ نه مَ نُ مِ تَمكَّ يٍّ يَ وِ عَ كٍ دَ رُّ أَيِّ حتَ

يبِ . رِ ن القَ يدِ عَ بِالبَعِ يدِ ، وَ ن املستَفِ بِاملعانِدِ عَ وَ

واالتِّساعِ  واالطِّالعِ  ةِ  فَ واملعرِ  ، نا  ندَ عِ راتِ  دُ القُ يةِ  نمِ تَ إِىل  نَحتاجُ   
ذا   أ الكتُبَ يفِ هَ يف تَكونُ ، فَال مانِع أَن نَقرَ كَ عَ النّاسِ وَ وانِبِ التَّعامُالتِ مَ يفِ جَ

ورِ . ىل بَعضِ األُمُ لِعَ عَ نَطَّ املَجالِ وَ
يكِي لَكن  يٍّ أَمرِ يحِ سِ لَو يفِ كِتابٍ لِكاتِبٍ مَ وا وَ ؤُ ولُ لِبَعضِ النّاسِ : اقـرَ نّا نَقُ كُ

. « قاءَ بُ األَصدِ يفَ تَكسَ ه «كَ تَعلق بِالتَّعامُل مَع النّاس ، اسمُ فِيه فَوائِد فِيام يَ
؛  ه  رِ آخِ يف  يهِ  لَ عَ ك  أَضحَ تُ  رصِ فِيهِ  ي  الذِ لّ  كُ  ، امن  عُ يفِ  نتُ  كُ ام  أَيّ أتُه  رَ قَ أَنا 
يف  نها  عَ الماً  كَ ع  وأَوسَ ن  أَحسَ نا  ندَ عِ  .. نها  عَ ثُ  دَّ تَحَ يَ ةٍ  نُقطَ لَّ  كُ دتُ  جَ وَ ألنَّنِي 
لُّها  كُ نا  ندَ عِ نَّةِ  السُّ يفِ  ها  دُ أَجِ وَ بَل   ، ذا   هَ ثلِ  مِ لـِ نتَبِه  تَ ما  ولَ  قُ العُ لَكنَّ   ، ة  يعَ ِ الرشَّ
حَ هلُم بَعضَ  ة ؛ ألنَّه وضَّ ثِريَ والً كَ قُ رَ عُ َ لِكَ هبَ تَكلَّم هوَ فِيها ، لكن مع ذَ ا يَ أَعظَم ممِ

يف توسيع 
املدارك وتنمية 
القدرات
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 ، ولِ  األُصُ ن  مِ نا  ندَ عِ ممّا  هلم  ت  حَ توضَّ ما   ، ا  وهنَ سُ يُامرِ ا  ممِ م  هُ ندَ عِ يَّةٍ  واقِعِ أَشياء 
ا  هبِ لَ  التَّعامُ تِمُّ  يَ تِي  الَّ فاتِ  الصِّ بَعضِ  ىلَ  عَ قلِ  العَ فتِيحِ  تَ يفِ  بِهِ  ةُ  االستِعانَ يُمكِنُ  فَ

. مَع النّاسِ
يَّةِ  يفِ ةً يفِ كَ تَ فائِدَ مْ كانَكَ ، فَهِ دٍ مَ وقِفٍ واحِ فَ يفِ مَ صدُ أَن ال تَرىض أَنْ تَقِ القَ
عْ  سِّ عَ اخلَلقِ ، وَ لِ مَ عْ آفاقَك يفِ التَّعامُ سِّ ن فائِدةٍ ثانِيَةٍ ، وَ ث لَك عَ .. ابحَ لِ التَّعامُ
ولَك ،  ورُ حَ دُ ي أَو ما يَ رِ ن بَعضِ ما جيَ مِ عَ هْ عْ آفاقَك يفِ الفَ سِّ كرِ ، وَ آفاقَك يفِ الفِ

هِ النُّقطَة . ذِ ن هَ لْ عَ يهِ النّاسِ ، فَال تَغفَ تاجُ إِلَ أَو ما حيَ

لِّقِني  تَعَ الـمُ ن  مِ أَمرٍ  ألَيِّ  ل  تَأَهِّ الـمُ ن  عَ ثَ  نَبحَ أَنْ  ينا  لَ عَ ِبُ  جيَ  
ةِ،  عوَ نا يفِ الدَّ ريِ ل يفِ سَ صُ ا حيَ ذا  ممِ ر ، هَ تَأخَّ ال نَ تَـباطَأ وَ ه فِيهِ ، ال نَ عَ نَضَ ةِ وَ عوَ بِالدَّ
بحانَه  سُ اهللا  يَّأَ  هَ أَو   ، فَهامً  لَه  اهللا  يَّأَ  هَ ة  عَ بِرسُ لَكِن  ئاً  بتَدِ مُ أَو  طالِباً  دُ  الواحِ ونُ  يَكُ
نَة .. وال  ثاينِ سَ نَة ، وَ ل سَ ئاً .. أَوَّ بتَدِ كَ طالِباً ومُ لْه يفِ نَظَرِ عَ ةً ، ال جتَ تَعاىلَ لَه قُدرَ وَ
أَعطِهِ   .. ةِ  ـيادَ القِ يفِ  ه  قَّ حَ أَعطِهِ   .. ةِ  كَ املشارَ يفِ  ه  قَّ حَ أَعطِهِ   ، ئاً  مبتَدِ وَ طالِباً  زالُ  يَ
كـتَه  عٌ ، لَو أَدرَ نا واسِ ندَ ـيامِ ؛ ألَنَّ املَيدانَ عِ هُ يفِ القِ قَّ ةِ .. أَعطِهِ حَ كَ رَ هُ يفِ احلـَ قَّ حَ
عُ  راءَك أَعاملٌ أَوسَ لِّها ؛ ألَنَّ وَ نكَ يفِ األَعاملِ كُ نُوبُ عَ تاجٌ إِىل مَن يَ ك أَنَّك حمُ تُدرِ سَ

فِيام أَنتَ فِيهِ اآلنَ .
ةِ ،  ودَ يُّؤاتِ املوجُ ك والتَّهَ ندَ تِي عِ بِ الَّ ِيعَ املواهِ تاجٌ إِىلَ أَنْ تَغتَنِم مجَ ذا أَنتَ حمُ لِهَ فَ
 ، رِ دائِامً تَ النَّظَ لهُ حتَ هُ ، اجعَ دُ لَيكَ أَو يُفسِ هُ عَ ـيِّـرُ غَ داً أَمراً يُ يلِّ أَحَ لْ أَنْ تُوَ ال تَستَعجِ

توكيل 
املسؤوليات 
للمتأهلني
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نَّكَ حمُتاجٌ  لِّمهُ لَه(١) ؛ ألَ سَ نهُ ، وَ رهُ عَ خِّ ال تُؤَ نْه ، وَ اخَ عَ ل لَه ، ال تَرتَ أَهَّ ي تَ لَكِن الَّذِ
ةٍ . عَ طَّى األَعاملُ بِرسُ تَغَ إِىلَ أَنْ تَ

يهِ  يامِ بِأَمرٍ .. نُوكِلهُ إِلَ يَّأَ لِلقِ لُّ مَن هتَ ينا ، كُ والَ م حَ ينَ هُ ذِ يعِ الَّ ذا  نَحتاجُ إِىل مجَ لِهَ فَ
ودِ  جُ لِوُ أَساسٌ  وَ  ، النُّورِ  النتِشارِ  أَساسٌ  وَ  ، يعِ  لِلتَوسِ أَساسٌ  ذا  هَ  ، فِيهِ  كهُ  رِّ نُحَ وَ

. ةِ النَّهضَ
نَواحٍ  يفِ  يهِ  لَ عَ ئِنَّ  تَطمَ أَنْ  دَّ  فَالبُ  .. عِ  والتَّواضُ دقِ  الصِّ دَواعِي  ه  ندَ عِ أَيتَ  رَ هام  مَ وَ

رُ أَنتَ . وَّ تَصَ ةِ فَوقَ ما تَ عوَ هِ الدَّ نتَمٍ هلَذِ ةٌ لِكلِّ مُ ةَ قائِمَ عايَ ةٍ ؛ ألَنَّ الرِّ ثِريَ كَ
ئِن  عهُ واطمَ يهِ ، ضَ لَ ةٌ عَ صبُوبَ ةَ مَ عايَ عِ .. فاعلَم أَنَّ الرِّ َعَ بَنيَ املحبَّةِ والتَّواضُ إِذا مجَ فَ

ذا  ؟  يفعَل هَ ل ماذا سَ ال تَقُ و فَوقَه ، وَ ذا املكانِ ؛ ألَنَّه يَرعاه مَن هُ يهِ يفِ هَ لَ عَ
مُ  دَ عَ ي  هِ تِي  والَّ الً  أَوَّ لَيها  عَ بَّهتُ  نَ تِي  الَّ ةِ  النُّقطَ مَع   ، ذا   هَ ثلِ  مِ إِىل  نَحتاجُ  ذا  كَ هَ وَ
ثِريا،  يُتعِبُ النّاسَ كَ عٌ ؛ ألَنَّه سَ ه تَواضُ ندَ لَّقُ بِالَّذي ما عِ تَعَ ةً بِام يَ االستِعجالِ ، خاصَّ
يَصلُح  ما   ، النّاسِ  ىل  عَ ةٌ  قِيادَ أَو  ةٌ  لطَ سُ ا  هلَ أَعاملٍ  ىلَ  عَ لِّه  تُوَ ال  وَ  ، اخلَلقِ  ىل  عَ لِّه  تُوَ ال 
ةُ النّاسِ ال تَصلُحُ إِالّ  تِي فِيها قِيادَ إِنَّ املجاالتِ الَّ الً ، فَ عِ أَوَّ قَ بِالتَّواضُ قَّ تَحَ تَّى يَ ا، حَ هلَ

رُ . ُّ والفاجِ لَيها الربَ ثلُ األَرضِ ، يَميشِ عَ م مِ ينَ هُ للِّذِ

بِاختِالفِ  تَلِفُ  ختَ نها  عَ المُ  الكَ أيتِ  يَ دائامً  تِي  الَّ التُ  املراسَ م  كُ ندَ عِ  (٢)  
ن املَطلوباتِ . ه مِ ريِ غَ لِ إِليهِ وَ لِ واملُرسَ حالِ املرسِ نها واألَحوالِ ، وَ دِ مِ املقاصِ

يّ . وِ عْ ل الدَّ مَ (١) أَي: العَ
ل ١٤٢٠هـ . وَّ هرِ مجُادَ األُ ن شَ ةِ ١٦ مِ عَ مُ ومِ اجلُ (٢) يفِ يَ

أمهيّة املراسالت



( ١٠٥ )
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مَ  وِّ قَ اً ، أَو تُعالِجَ فِكراً ، أَو تُ جّ مَ معوَ وِّ قَ بِيلٍ ، أَو تُ ي إِىل سَ دِ سائِلِ أَنْ هتَ ودُ الرَّ قصُ مَ وَ
ؤلِّفُ ذاتَ البَنيِ . يُ لوبَ وَ عُ القُ مَ يحَ إِشكاالً ، اهللا جيَ زِ فتَحَ باباً ، أَو تُ ةً ، أو تَ لَ صِ



 



الباب الثالث





( ١٠٩ )
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 . بِّ  الرَّ ن  مِ بِ  رْ القُ يفِ  قِّي  الرتََّ طَلَبِ  عنَى  مَ يقِ  تَعمِ إِىل  ونَ  تاجُ حتَ  (١)  
ومُ  قُ كَ أَعاملٌ تَ ندَ كَ نِيَّةٌ ، عِ ندَ يِّـبَةٌ ، عِ ةٌ طَ َّ كَ مهِ ندَ نَةٌ ، عِ سَ كَ أَوصافٌ حَ ندَ ولُ لَكَ : عِ نَقُ
 (٢) كاةِ نَ الزَّ وَ مِ يّاتِ واألَعاملِ هُ فاتِ والنـِّ ن الصِّ يُّونَ مِ مِ بُ اآلدَ دُ فِيام يَكتَسِ ا ، يُوجَ هبِ

س أَنت . ارَ ّا متُ و أَعىلَ ممِ مُ والسُّ
  املٍ ، فَوقَ املستَوَ بَةُ كَ رتَ نها لَه مَ فٍ مِ صْ لُّ وَ ك .. كُ ندَ تِي عِ ةُ الَّ ودَ صافُ املحمُ األَوْ
ةُ  مَّ اهلِ  ، إِليه  لْتَ  صَ وَ ما  فَوقَ  اتِّساعاً  قبَلُ  يَ ك  ندَ عِ ي  الَّذِ كرُ  الفِ  ، إِليهِ  لْتَ  صَ وَ ي  الَّذِ
 ، ورٌ عُ شُ كَ إِدراكٌ وَ ندَ بُ أَن يَكونَ عِ يَجِ يها ، فَ لتَ إِلَ صَ وةً فَوقَ ما وَ قبَلُ قُ كَ تَ عَ تِي مَ الَّ
لٍ أَزكَى ، يفِ  مَ ع ، يفِ عَ  ، يفِ فِكرٍ أَوسَ ةٍ أَقوَ َّ ونَ دائِامً يفِ مهِ دقُ طَلَبٍ يفِ أَنْ تَكُ صِ وَ

بَهُ . ِبُ أَن تَطلُ ذا أَمرٌ جيَ صفٍ أَمجَل ، هَ وَ
قْ  ذُ نّا إِنْ ملَ يَ دُ مِ ماتِ ، والواحِ دِّ ىل املقَ أَقبَلنا عَ هِ ، وَ ذِ امُ األَشائِرِ هَ ينا أَيّ لَ ت عَ رَّ إِذا مَ
 ، ربِ  القُ أَربابِ  ـوفِ  فُ صُ يفِ  ونَ  يَكُ ألَنْ  ه  ـيُّؤَ هتَ ر  وَّ تَصَ نَ يفَ  كَ  ، بِّ  بِالرَّ ةٍ  لَ صِ ةَ  الوَ حَ
رِ  دِّ إِىلَ أَواخِ لُ بَعدَ الكَ  فِيام بَعدُ .. قَد يَصِ رَ لَو جَ ةِ .. فَ بُ يفِ البِدايَ كْ وتُه الرَّ فُ ي يَ والَّذِ
كبِ إِال  رضِ الرَّ قتُ عَ أيتِ وَ ةِ ، فَال يَ طاه يفِ البِدايَ خُ هُ وَ ريَ نُ سَ سِ كِنَّ الَّذي حيُ كبِ ، لَ الرَّ

سائِلَها . وَ هِ املعاينِ وَ ذِ تَطَلَّبَ هَ ذا نَحنُ نَحتاجُ أَنْ نَ لِهَ يَّةِ ، فَ وفِ األَمامِ فُ هوَ يفِ الصُّ وَ
ن  لُو أَكثَـرُ البُلدانِ مِ ال ختَ أنِ ، وَ ذا الشَّ ةِ يفِ هَ فَ لَّ تُبِ املؤَ رِ يفِ بَعضِ الكُ ن النَّظَ دَّ مِ البُ
ه يفِ  ندَ أ عِ نَقرَ م ، وَ نهُ دٍ مِ لَ بِأَحَ تَّصِ ىلَ أَنْ نَ رنا عَ دَ قَ يَرسَّ وَ جالِ التَّزكِيَةِ ، فإِنْ تَ ودِ رِ جُ وُ
هِ  ذِ يقِ هَ قِ تُبِ يفِ حتَ بِ الكُ ن أَعجَ ي مِ عراينِ ، فَهِ مامِ الشَّ زايلِ واإلِ مامِ الغَ تُبِ اإلِ أَمثالِ كُ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) يفِ ١٧ مِ
ة . و والطَّهارَ (٢) أَي: النُّمُ

تعميق معاين 
الرتقي والسمو
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فُ  تِها أَنَّنا نَعرِ ن مجلَ ةً ، مِ دَ دِّ تَعَ وراً مُ نا أُمُ ندَ يُنتِجُ عِ ذا األَمرِ سَ رناها ، هَ كَ تِي ذَ املَعاينِ الَّ
يفِ  وَ  ، ةِ  يدَ قِ العَ يفِ  ةِ  فَ املخالَ أَربابُ  تِهم  لَ مجُ ن  مِ وَ  ، النّاسِ  أَصنافِ  عَ  مَ لِ  التَّعامُ يَّةَ  يفِ كَ

ةِ . نَّةِ واجلَامعَ ولِ أَهلِ السُّ ولِنا أُصُ أُصُ
كتَ املَيدانَ  أَدرَ ن اهللا ، وَ ربِكَ مِ سأَلَة قُ وَ مَ هُ الً ، وَ رناه أَوَّ كَ ي ذَ لَّقتَ بِاألَمرِ الَّذِ عَ إِذا تَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللا عَ بِنبيِّه صَ بِّ وَ تِه واتِّصالِه بِالرَّ فعَ رِ هِ وَ وِّ مُ سُ هِ وَ لُوِّ نهُ اآلنَ ، يفِ عُ نطَلِقُ مِ ي تَ الَّذِ
لُها  مِ تِي حتَ ةُ الَّ سالَ ن طَوائِفِ النّاسِ ، الرِّ ةٍ مِ دَ طائِفَ ودُ جمرَّ مُ أَنَّه لَيسَ املَقصُ لَّم ، تَفهَ سَ وَ
ا ..  يامِ هبِ ا ، والقِ ل هبِ مَ ا ، والعَ ن استِقباهلِ ودُ مِ ةٌ عامليَّةٌ ، املقصُ سالَ سالةٌ إِىل العاملَني ، رِ رِ

ةٌ . لِيلَ ةٌ جَ بِريَ ةٌ كَ ظِيمَ ةٌ عَ يَّ لْوِ ورٌ عُ أُمُ

وا  رُّ مَ ما  نّا  مِ ـثِريٌ  كَ  ، وسِ  لِلنُّفُ التَّزكِيَةِ  يفِ  ةٍ  بِريَ كَ ةٍ  مهَِّ إِىل  نَحتاجُ   (١)  
لَكِن ما  نَهُ وَ عَّ » ، متَ ةِ أَ كِتابَ «البِدايَ رَ م قَ هُ بَعضُ نٍ ، وَ عُّ ة» بِتَمَ دايَ ةِ اهلِ ىل كِتابِ «بِدايَ عَ
ين»  ِّ نبِيهِ املغرتَ ثَالً ، أَو «تَ لقِ أَمجَعِني» مَ ورِ اخلَ رُ ن غُ فِ والتَّبـينيِ عَ شْ اهتَمَّ بِكِتابِ «الكَ
نَقصِ  ىلَ  عَ نَحنُ   ،  « ينِ الدِّ لُومِ  عُ ن «إِحياءِ  مِ املُهلِكاتِ  عِ  بْ رُ أَو   ،  ِّ عراينِ الشَّ لإلِمامِ 
أَساسٌ  يَ  هِ وَ األَشياءِ  هِ  ذِ هَ لِ  أَمُّ تَ إِىلَ  نَحتاجُ   ، فِينا  بِّني  املُرَ نَقصِ  وَ  ، نا  ندَ عِ يُوخِ  الشُّ
صٌ  نَقْ نا  ندَ عِ ـلُ  صُ حيَ َذا  هلِ  ، لَيها  عَ نيَ  والقائِمِ ةِ  عـوَ بِالدَّ نيَ  هتَمِّ لِلمُ ةً  خاصَّ وَ نا  ندَ عِ
 ، وخِ  سُ الرُّ أَهلِ  يُوخِ  شُ ودِ  جُ وُ ن  مِ نَ  أَحسَ ما  وَ  ، وسِ  النُّفُ بِتـَزكِيَةِ  لَّقُ  تَعَ يَ فِيام  بِريٌ  كَ
يخُ  دَ الشَّ جَ ه إِذا ما وَ حدَ نسانُ وَ أَها اإلِ رَ ةٌ لَو قَ بِريَ عةٌ كَ نفَ هِ مَ ذِ تُبِ هَ لَكِن يفِ الكُ م وَ نَعَ

يهِ . لَ أ عَ قرَ ي يَ الَّذِ
يفِ  تُدفَن  تَّى  حَ ر  تُثمِ ال  احلَبَّةَ  إِنَّ  فَ النَّفسِ ..  هِ  ذِ هَ فنِ  دَ يفِ  دقٍ  صِ إِىلَ  نُ  نَحْ ـنَحتاجُ  فَ

ر ١٤١٨هـ . فَ هرِ صَ ن شَ ة ١٤مِ عَ مُ ةِ اجلُ يلَ (١) يفِ لَ

يف تزكية النفس
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 ، نَ سَ أَحْ وَ أَطْيَبَ  رُ  والثَّمَ  ،   أَقوَ ةُ  رَ جَ الشَّ كانَت  أَكثَر ..  فنُ  الدَّ كانَ  لَّام  كُ وَ  ، األَرضِ 
وادفِنْ  ولِ  مُ اخلُ أَرضِ  إِىل  ب  اذهَ  (١)( ولِ مُ اخلُ أَرضِ  يفِ  ك  نَفسَ (ادفِنْ   : يُقال  هلَذا  وَ
ةٌ  ويَّ رةٌ قَ جَ رِ ، شَ جَ نِ الشَّ ن أَحسَ ةً مِ رَ جَ تَطلَع شَ سَ لِكَ  وَ ها بَعدَ ذَ ها ، اسقِ مقِ كَ يفِ عُ نَفسَ
نّا تَفانياً يفِ  يدُ مِ رِ ونُ تُ ؤُ هِ الشُّ ذِ هَ ذا احلالِ ، فَ ىل هَ وا عَ ضَ بلَنا مَ وا قَ ضَ ينَ مَ ذِ ذا ، الَّ كَ هَ وَ
لَ  غَ نُونٌ .. أَشَ تَها ظُ يقَ قِ ةِ ؛ ألَنَّ حَ نا املَكانَ سِ تَّى ال نَطلُبَ ألَنفُ تَعاىلَ ، حَ بحانَه وَ احلَقِّ سُ

ءٌ .  تَها يشَ ما حتَ ا اخلَلقَ .. وَ اهللا هبِ

صَ  نَقَ اخلَزائِنَ  أَنَّ  نُّوا  تَظُ ال   ، ةٍ  َّ مهِ ةِ  ظَمَ عَ إِىل  م  اكُ إِيّ وَ نَحنُ  نَحتاجُ    
فرٌ  كُ الظَّنُ  لِكَ   فَذَ  ، تْ  حَّ شَ تَعاىلَ  وَ بحانَه  سُ اهللا  ندَ  عِ بَ  املواهِ أَنَّ  ال  وَ  ، ءٌ  يشَ نها  مِ

(٢). ودٌ حُ جُ وَ
ي تَهِ نـْ ُودِ ال تَ كْ باجلْ زائِـنـُ (٢)خَ بِنيْ اغِ لِلرّ طايـاكْ  عَ ةْ  ثْرَ لِكَ

ِا ملَ  بَتَ مم ولِ فَام نَ مُ ودَك يفِ أَرضِ اخلُ جُ دَت بِلَفظِ : (ادفِن وُ رَ يثُ وَ طاءِ اهللا حَ مِ ابنِ عَ كَ ن حِ (١) مِ
ه) . تِمُّ نِتاجُ يُدفَن ال يَ

ر : اعِ ندَ النّاسِ ، قالَ الشّ ةِ عِ لَ م طَلَبِ املنزِ دَ و عَ ولُ : هُ مُ اخلُ
كرِ بَنيَ النّاسِ وارضَ بِهِ لَ الذِّ شْ خامِ ينِعِ لِلدِّ وَ نيا  لِلدُّ ـمُ  أَسلَ ذاك   فَ
ـهُ تُ يانَ دِ ـم  تَسلَ ملَ  النّاسَ  عارشَ  ن  نيِمَ تَسكِ وَ يكٍ  رِ حتَ بَنيَ  ل  يَزَ ملَ  وَ

واه . ةٌ والنَّفسُ هتَ أباه ، والظُّهورُ نِقمَ ةٌ والنَّفسُ تَ ولُ نِعمَ مُ امءِ : اخلُ قالَ بَعضُ احلُكَ وَ
يبَة  ص٢٧ . جِ م البنِ عَ كَ ح احلِ انظُر رشَ

ها : طلَعُ وس مَ رُ يدَ بدِ اهللا العَ ينِ بن عَ دَ بِيبِ أَيبِ بَكرٍ العَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٢) البَيتُ مِ
وق         بُرُ يا  قِي  أَبرِ ى  احلِمَ وقُ  رُ بِنيبُ املجدِ بِك  يَسقِي  اهللا  ى  سَ عَ

يوان ص ٨٢  . انظُر الدِّ

يف توسيع معنى 
جاء يف اهللا  الرّ
سبحانه وتعاىل
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ذا املجالِ  ىل هَ بِلَ عَ قْ دَّ أَن تُ ي ، فَالبُ زالُ احلَقُّ يَصطَفِ ال يَ بُ ، وَ نتَخِ زالُ احلَقُّ يَ ال يَ وَ
ال  كَ وَ ال بِنَفسِ ال ، ال بِكَ وَ جاتٍ عُ رَ ةً ، واسلُكْ دَ لَ رافِعَ نازِ ةٍ ، واطلُبْ مَ عَ ةٍ واسِ ِمَّ هبِ
لَّام استَطَعتَ ، واعلَمْ بِأَنَّكَ ال تَرتَقِي إِال  لْ كُ هدِ ، واعمَ فاءِ بِالعَ دْ يفِ الوَ لِكَ ، اجتَهِ مَ بِعَ
سعِك ،  لَّام يفِ وُ جْ كُ رهُ ، اخرِ خِّ ينا نُؤَ لَ رامٌ عَ تِنا حَ بِيدٌ ، ما يفِ استِطاعَ أَنتَ عَ أَنا وَ بِهِ ، وَ
ال بِاجتِهادِكَ ،  ذا وَ ملِك هَ اللُه ، ما تَرتَقِي بِعَ لَّ جَ وَ جَ قِّيكَ هُ ـرَ يُ كَ ، وَ ندَ لَّام عِ دِ كُ أَبْ وَ
عاً  نْ طامِ لِكَ  كُ كَ ، مَع ذَ فَعَ وَ رَ إِنَّام هُ عتَ .. فَ إِن ارتَفَ قّاك ، وَ وَ رَ إِنَّام هُ قَّيتَ .. فَ رَ إِنْ تَ
ذا البابَ ، ما  قُوا هَ دَّ أَنْ تَطرُ لَيكَ ، فَالبُ يّاضٌ عَ هُ فَ رمَ كَ هُ وَ ودَ هُ ، واعلَمْ أنَّ جُ ندَ فِيام عِ

جاءِ فِيهِ . سنِ الرَّ ل إِىل اهللا إِال بِحُ صَ ل مَن وَ صَ وَ
نْ واملِنـَ ِيعـاً   مجَ ـبْ  واهِ ناوالـمَ طُـطْ هُ جـا فاحْ ـنِ الرَّ سْ دَ حُ نـْ عِ

ـنُوطٌ قَطُّ ،  ال قُ ةٌ وَ آمَ ال سَ م يَأسٌ وَ بكُ ةٍ ، ال يُصِ ظِيمَ ةٍ عَ ِمَّ وا هبِ هُ جَّ تَوَ دَّ أَن تَ      فَالبُ
لَك  عَ يدٍ ، اطلُبْ أَن جيَ دِ ن جتَ دَّ فِيهِ مِ ةِ ، أَنتُم يفِ قَرنٍ البُ بِريَ ةِ الكَ لَ النُّرصَ نازِ بُوا مَ واطلُ
ذا  هَ ناقِضْ  تُ ال  أَنتَ  لَكِن   ، يزٍ  زِ بِعَ اهللا  ىل  عَ لِكَ   ذَ ما  وَ يدِ  التَّجدِ نُودِ  جُ ن  مِ داً  واحِ اهللاُ 
 ، عِنيَ بُّ الطّامِ هُ حيُ إِنَّ عِ فِيهِ ، فَ يعِ الطَّمَ كَ بِتَوسِ حُ ا أَنا فأَنصَ أَمّ علِك ، وَ ال بِفِ ك وَ صدِ بِقَ
؛  م  فِيهِ عَ  الطَّمَ أَبْعِد  فَ اخلَلقُ ..  أَما   ، ه  ندَ عِ فِيام  ع  واطمَ  ، نَوالِهِ  يفِ  ع  واطمَ فِيهِ  ع  فاطمَ
ىل  عَ جائِكَ فِيهِ ، وَ يعِ رَ ىل تَوسِ لَّك عَ اللُه ، أَنا أَدُ لَّ جَ لٌّ ، لَكِن فِيهِ جَ م ذُ عَ فِيهِ ألَنَّ الطَمَ
ن أَن  ال مانِعَ مِ إِحسانِهِ ، وَ هِ وَ رمِ كَ هِ وَ ودِ جُ ظيمِ فَضلِهِ وَ عَ عِ يفِ أيادِيهِ ، وَ عِكَ الواسِ طَمَ

ذا اجلانِبِ .  ن هَ لَيه مِ ل عَ فَقاء ، فادخُ ثْبِتَكَ يفِ دِيوانِ الرُّ يُ
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يفِ  نسانُ  اإلِ ى  بقَ يَ بِأَنْ  الرِّىض   ، لِالرتِقاءِ  م  اكُ إِيّ وَ نَحنُ  يَّأ  تَهَ نَ أَنْ  ِبُ  جيَ  
ن أَصلِها ، ما  ةِ مِ يعَ عوةِ والرشَّ هِ الدَّ ذِ ِّ هَ دمُ فقهٍ لِرسِ عَ فٌ وَ عْ ضَ جزٌ وَ و فِيهِ .. عَ قامٍ هُ مَ
نا،  عَ ما بُعِثَ فِينا إِال لَريفَ ينا ، وَ قِّ َ ريُ لَّم إِال لـِ سَ حبِه وَ صَ آلِه وَ يهِ وَ لَ ىل اهللا عَ نا النَّبيُّ صَ جاءَ

ةٌ دائِامً . رَّ ستَمِ قِيَةُ مُ فعُ والرتَّ والرَّ
م ،  فاهتِ ا يفِ صِ قَّونَ هبِ ةٍ ، يَرتَ ةٍ خاصَّ نايَ يَّؤوا لِعِ تَهَ ِبُ أَنْ يَ ةِ جيَ عوَ هِ الدَّ َذِ لُونَ هبِ واملتَّصِ

قَّونَ دائِامً . م ، يَرتَ هِ التـِ عامَ يّاتِ مُ يفِ ا يفِ كَ قَّونَ هبِ ـم ، يَرتَ هِ ا يفِ أَفكارِ قُّون هبِ يَرتَ
أَوىفَ  تَّى نَكونَ أَصفَى وَ قتٍ ، حَ لِّ وَ يَّأَ هلَذا االرتِقاءِ ، يفِ كُ تَهَ دَّ أَنْ نَ م البُ اكُ إِيّ نَحنُ وَ

ودِ اهللا . ي فائِضاتِ جُ كذا ال نَزال يفِ تَلقِّ هَ هُ ، وَ بلَ ي قَ ن الَّذِ نٍ مِ مَ لِّ زَ يفِ كُ

 ، كر  الفِ يفِ  عةَ  والسِّ االرتِقاءَ  بُوا  واطلُ  ، دائامً  يادةَ  الزِّ اطلُـبُوا   (١)  
ةَ ، واالرتِباطَ  فَ نيَ واملَعرِ يامنَ واليَقِ دراكَ واإلِ همَ واإلِ يَةَ ، والفَ طاءَ والبَذلَ والتَّضحِ والعَ
ةَ  عَ هِ األَشياءِ كلِّها ، اطلُبوا السَّ ذِ ةَ يفِ هَ يادَ جدانَ ، اطلبُوا الزِّ وقَ والوِ واالتِّصالَ والذَّ
ـودُ  املقصُ ما   ، أنٍ  شَ لِّ  كُ يفِ  تَعاىلَ  وَ ـانَه  بحَ سُ قَّ  احلـَ م  كُ قَصدَ لُوا  واجعَ  ، ا  أَبواهبِ ن  مِ
لَه  صَ ريَ اهللا وَ دَ غَ ه ، كلُّ مَن قَصَ ُّ نسان رضُ ىلَ اإلِ ب عَ ه ، يقرُ ريُ ودٍ غَ قصُ لُّ مَ كُ ه؟! وَ ريُ غَ

ةِ . يقَ قِ جهِ احلـَ ىل وَ ودُ عَ و املقصُ ه ، فَهُ ُّ رضُ
ما  لِ ، وَ سُ مِ الرُّ مَّ يفِ بَعثَةِ خاتَ لِ ، ثُ سُ ِعثاتِ الرُّ ن بَ ودُ يفِ كلِّ بَعثَةٍ مِ هُ املقصُ نَّ نا أَ لِمْ عَ
املرادَ  أَنَّ  وَ  ، وَ «اهللا»  هُ املعبُودَ  أَنَّ  وَ  ، وَ «اهللا»  هُ ودَ  املقصُ أَنَّ  ونا  لِّمُ لِيُعَ إِال  لُ  سُ الرُّ جاءَ 
 ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ م  هُ خاتَـمَ جاءَ  أَنْ  إِىل   ، ةِ  يقَ احلَقِ هِ  َذِ هبِ ثُوا  عِ بُ م  لُّهُ كُ  ، اهللا  جهُ  وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ يلَة السَّ (١) لَ

يف التهيؤ للرتقي 
واالنتفاع

يف االستزادة 
من األوصاف 

احلسنة
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لُوا  تَعاىلَ ، واإلِخالصَ لَه ، واتَصِ بحانَه وَ ه سُ عَ دقَ مَ وا الصِّ لَّمُ تَعَ ، فَ ذا األَمرَ نا هَ لَّمَ عَ
. كِ َذا اهلَديَ املبارَ هبِ

 : اهللا  إِىل  ةُ  عوَ الدَّ إِنَّام  وَ ؟  م  إِقبالِكُ عاينِ  مَ لَتْ  صَ وَ تَبِ  الرُّ أَيِّ  إِىلَ   (١)  
ةِ  هَ جِ ن  مِ  :  ِ ـتَنيْ هَ جِ إِىل  طالِبِهِ  ن  مِ عٌ  راجِ لِكَ   ذَ وَ  ، م  هِ خالِقِ ىل  عَ لقِ  اخلَ إِقبالِ  طَلبُ 
عـناهُ أَنْ  ه أَصلٌ ـ ، مَ حـدَ ذا وَ هَ ةِ اخلالِق ـ وَ هَ ن جِ مِ سائِلِ ، وَ اذِ الوَ اخلَلقِ بِالبَيانِ واختِّ
ىل  هُ عَ ريَ لَ خَ يُوصِ فتَحَ بِك وَ يَ بَكَ ، وَ نتَخِ يَ يَكَ وَ رتَضِ نه أَنْ يَ تَطلُب مِ يهِ ، وَ ياً إِلَ ونَ داعِ تَكُ

يهِ . ياً إِلَ ونِكَ داعِ عنَى كَ ذا مَ يهِ ، فَهَ لفَى إِلَ ثبِتَ لَكَ الزُّ يُ ، وَ يكَ دَ يَ
ذا  هَ إِىل  نيَ  املنتَمِ ندَ  عِ ةٌ  َ نتَرشِ مُ ي  هِ وَ  ، اخلَلقَ  ا  هبِ تَطلُـبُونَ  تِي  الَّ سائِلَ  الوَ فتُم  رَ عَ قَد 
 ، فِيها  بُوا  عِ تَ وَ  ، دِ  اجلُهْ ن  مِ ثِرياً  كَ فِيها  باذِلِنيَ  سائِلِ  الوَ ن  مِ أَنَواعٌ  م  هُ ندَ عِ  ، لِ  مَ العَ
هِ  ذِ هَ م  سائِلَكُ وَ وَ  ، قِ  اخلالـِ ن  مِ م  ، لَكِن طَلبَكُ ةً  عَ واسِ ا  ال تَزالُ أَبواهبُ وَ ةٌ  ثِريَ سائِلُ كَ وَ
ا ما  ت دَعوةً أَصالً ؛ ألَهنَّ يْسَ لَ إِال فَ رِ ، وَ ن اآلخَ ها عَ دِ تَأتَّى فَصلُ أَحَ رناها ما يَ كَ تِي ذَ الَّ

جِ .  ذا املنهَ لِ هَ ومُ إِال بِكامِ قُ تَ
اللَّطِيفِ  ن  عَ همِ  الفَ جانِبِ  يفِ   ، ريِ  والتَّشمِ التَّفكِريِ  ن  مِ ثريٍ  كَ إِىل  نَحتاجُ  لِكَ   لِذَ وَ
طَرقِ  ىل البابِ ، وَ قُوفِ عَ يهِ ، والوُ دَ ربِ إِليهِ والتَّحبُّبِ لَ جاتِ القُ رَ بِريِ ، وارتِقاءِ دَ اخلـَ
ةِ  ـوَّ قُ إِىل  عاةُ  الدُّ نتَبِه  يَ أَنْ  لِ  أَجْ ن  مِ  ، نها  مِ عِ  األَوسَ واختِيارِ   ، ها  جهِ وَ ىل  عَ األَبوابِ 
يثُ يَطلُـبُون  م ، بِحَ فاتِ فِيهِ يمِ الصِّ تَقوِ ائِرِ ، وَ يةِ الرسَّ نقِ تَ يةِ البَواطِنِ ، وَ فِ ، يف تصْ اجلُهدِ
ي  هِ تَه ، وَ دَّ ونَ عُ ذُ يَأخُ نهُ فَ لُونَ عَ غفَ يث ال يَ م بِحَ يالِيهِ لَ م وَ هِ لِّ أَيامِ لِكَ  يفِ كُ قِيَّ بَعدَ ذَ الرُّ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ يلَة ١٧مِ (١) لَ

يف معاين اإلقبال 
والتسليم
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تَىضَ ،  رْ تُ كَّى وَ تَزَ تَ تَنَظَّف وَ تَ ر وَ تَطَهَّ تِي تَ اتِ الَّ لُّمُ إِنكارِ الذّ عَ تَ االنطِواءُ يفِ املشايِـخِ ، وَ
نتَ  إِنْ كُ ةً ، فَ ودَ وجُ كَ مَ عَ ها ، ما دامَت ذاتُك مَ حُّ تَسلِيمُ ها ال يَصِ ونِ إِنكارِ ن دُ أَنَّه مِ وَ
يَـتِها . نقِ تَ ها وَ ريِ يهِ أَوىلَ بِتَطهِ ةُ إِلَ لَّمَ تَها فاملسَ لَّمْ ها ، لَكِن إِذا سَ رْ ر .. طَهِّ فُ أَنْ تُطَهِّ تَعرِ

يَميشِ  لَها ، وَ سْ نكَ غَ يد مِ هِ ثِيايبِ أُرِ ذِ ولُ لَه : هَ قُ يَ لِ وَ سِّ ىلَ املُـنَظِّفِ واملُغَ فُ عَ قِ ي يَ كالَّذِ
ولُ لَه :  قُ يَ لِ وَ سِّ ىلَ املغَ ومٍ عَ مرُّ كلَّ يَ يَ ها ، وَ يدُ إِخراجَ رِ ال يُ ا وَ ه ، أَو يَكونُ البِسا هلَ عَ ا مَ هبِ
دتَ  ئ ؟! فَامذا اآلنَ أَنتَ البِس؟ إِذا أَرَ ل أَنتَ تَستَهزِ لُ : هَ سِّ ولُ لَه املغَ قُ ل ثِيايبِ ، يَ سِّ غَ
ها لَك ،  نُنَظِّفُ .. سَ نَظِّفُ تِي تُ لُ الَّ نا املغاسِ عَ ك ، فَمَ البِسَ دقٍ فَأعطِنِي مَ لَها بِصِ سْ نِّي غَ مِ

ذا . كَ هَ لِكَ  ، وَ هيا بَعدَ ذَ كوِ نـَ سَ بَل وَ

م  طالِبِكُ مَ إِنجازِ  وَ  ، م   كُ دِ قاصِ مَ قيقِ  حتَ ن  عَ وا  فُ قِ تَ ال  أَنْ  نبَغِي  يَ  (١)  
 ³  ²) دةُ  قاعِ ي  هِ وَ  ، م   كُ ريِ سَ لِ  تَواصُ وَ م  أَعاملِكُ ةِ  لَ واصَ مُ وَ م  عيِكُ سَ وامِ  دَ يفِ 
بُ  ـرَّ املقَ بِيبُه  حَ اها  لقّ تَ بِّ  الرَّ ن  مِ دةٌ  قاعِ ي  هِ وَ  [٧-٨ ح:  [الرشَّ    (  ¹  ¸  ¶μ´

لِكَ  . ذَ تِه أَنْ يَكونَ كَ عوَ نـتَمٍ لِدَ لِّ مُ ىل كُ بَ عَ جَ فَوَ
لةَ  واصَ مُ نكَ وَ يَنبَغِي أَنْ ال تُوقِفَ االجتِهادَ مِ قتِ فَ ام أَنَّك ال تَستَطِيعُ إِيقافَ الوَ فَكَ
 ، احلَياةِ  هِ  ذِ هَ يفِ  لَكَ  ةُ  املتاحَ تُك  فُرصَ هوَ  وَ هدِ  للجُ ظَرفٌ  قتَ  الوَ ألَنَّ  ؛  داً  أَبَ اجلُهدِ 
ةً  ظَ حلَ لَو  وَ قتِ  الوَ إِيقافِ  ىلَ  عَ تِكَ  قُدرَ مِ  دَ عَ ن  مِ ةَ  العِربَ ذَ  تَأخُ أَنْ  نبَغِي  يَ ذا  هَ ألَجلِ  وَ
ا  هبِ تَطلُب  ةٍ  كَ رَ حَ أَيِّ  يفِ  لَو  وَ  َ رصِّ تُقَ أَن  ال  وَ  ، ةً  ظَ حلَ لَو  وَ االغتِنامَ  كَ  تَرتُ ال  أَن  هي  وَ

ضوانَه . كونٍ تَطلُب بِه رِ ضوانَه أَو سَ رِ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤٢٠ هـ . هرِ رَ ن شَ (١) يفِ ١١ مِ

مستحثّا منّا 
ة والعزيمة اهلمّ
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اللِه  جَ وَ تِه  ظَمَ عَ ن  مِ فنا  رَ عَ قَد  وَ تَعاىلَ  اهللا  ى  نَلقَ أَن  وَ  ، مُ  مَ اهلِ نا  بَ و  تَسمُ أَن  يَنبَغِي  فَ
لِيلٍ  جاءٍ قَ رَ ةٍ وَ يفَ عِ ةٍ ضَ مَّ قابِلُ اهللاَ هبِ ي يُ إِنَّ الَّذِ زائِمَ ، فَ مَ والعَ مَ كِربيائِه ما نُقابِلُ بِه اهلِ وَ
هُ ،  هُ وامتِنانَ إِحسانَ هُ وَ كْ فَضلَ مل يُدرِ بِّ وَ ذا الرَّ ةَ هَ ظَمَ ف عَ و ملَ يَعرِ ةٍ فَهُ ةٍ ناقِصَ يمَ زِ عَ وَ

قابِلَ اهللا بِه . بدِ أَن يُ نبَغِي لِلعَ يُقابِلُه بِام ال يَ فَ
األَملِ  واسعَ   ، فِيهِ  جاءِ  الرَّ ظِيمَ  عَ تَكونَ  أَن  و»  «هُ نْ  مَ فْتَ  رَ عَ إِذا  سبُك  حَ
تَعاىل  بحانَه وَ ى بهِ اهللاَ سُ لُّ ما تَلقَ أَقَ تَعاىل ، فَ باركَ وَ ه تَ ندَ عَ الطَّمعِ فِيام عِ واسِ وَ
بِيِّهِ  نَّةِ نَ نَرشِ سُ هِ ، وَ ِيعِ أَرضِ ه يفِ مجَ عِ ةِ رشَ ةَ إِقامَ ن نِيَّتِك إِرادَ لِمَ مِ قَد عَ أَن تَلقاه وَ

هِ . لقِ ِيعِ خَ يفِ مجَ

م ،  كُ ينـَ وه بَ قُ قِّ ِ .. حَ هُ يفِ العاملَ يقَ قِ ن اهللا تَعاىلَ حتَ تَمنَّونَ مِ ي تَ  واآلن الَّذِ
. ِ هُ يفِ العاملَ قُ يُحقِّ امنَة بِأنَّه سَ م الضَّ ينَكم .. لَكُ ه بَ يقِ قِ حتَ مْ وَ كُ ربِ ىلَ قَدرِ صَ عَ وَ

 ِ يدُ للعاملَ قوه بَينكم ، نُرِ قِّ فاءً .. حَ ِ صَ يدُ لِلعاملَ ينَكم ، نُرِ وها بَ قُ قِّ ةً .. حَ ِ أُلفَ يدُ لِلعاملَ نُرِ
وه  قُ قِّ حَ م ..   ينَهُ بَ نتَرشِ  يَ ناً  تَعاوُ  ِ لِلعاملَ يدُ  نُرِ  ، بَينكم  وه  قُ قِّ حَ واه ..  سِ ما  ىل  عَ اهللا  إِيثارَ 
قٌ  حمقِّ تَعاىل  فاهللا  ينَكم  بَ قونه  قِّ حتُ ما  وَ  ، ينَكم  بَ وهُ  قُ قِّ حَ  .. عاً  تَواضُ  ِ لِلعاملَ يدُ  نُرِ  ، ينَكم  بَ
 ، لِكَ ذَ اقتَىضَ  محَتِه  رَ بْقُ  سَ لَكِن  وَ نا  هدِ بِجُ وال  بِنا  ال   ، بِيِّهِ  نَ ة  أُمَّ يفِ  م  عاملَكُ يفِ  أَضعافَه 
 ، لَيكَ  عَ لَيسَ  والباقي  [النساء:٨٤]     (  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ (ے  قال:  هلَذا  وَ

يِّ . وِ بحانَ القَ سُ
ةِ  م يفِ غايَ ينَكُ ونَ بَ تَّى تَكُ ةِ حَ ها يفِ األُمَّ ينَكم األَوصافُ الَّتي نُريدُ نَرشَ  بَ وَ قْ دَّ أَنْ تَ البُ
 .. ينَ ـظِّمُ الدِّ ـةَ تُعَ يدُ األُمَّ ن اهللا ، نُرِ هالً مِ سَ يباً وَ رِ ها قَ ونُ نَرشُ لِكَ  يَكُ بَعدَ ذَ ةِ ، وَ وَّ القُ

يف كيفية حتقيق 
األوصاف يف 

الناس
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دَّ  م ، البُ ينَكُ وهُ بَ قُ قِّ .. حَ رآنَ لَواتِ واألَورادَ والقُ قُ الصَّ ةَ تَعشَ يدُ األُمَّ ينَكم ، نُرِ وهُ بَ ُ انرشُ
ةٍ ،  يمَ زِ عَ ةٍ وَ َّ مهِ أْنِينَةٍ ، وَ طُمَ وا بِثَباتٍ وَ ون ، امشُ شُ يفَ متَ م كَ طاكُ فُوا خُ ذا ، واعرِ ن هَ مِ

ور . تِي تُصلِح األُمُ ي الَّ ةُ احلَقِّ هِ نايَ عِ وَ





الباب الرابع
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ة  يَّ نْدِ دٍّ ، اجلُ ذا األَمرِ بِجِ لُوا يفِ هَ تَّى تَدخُ دِّ حَ َ اجلِ عاينِ وا مَ لَّمُ تَعَ دَّ أَنْ تَ   البُ
تَلَخَّص يفِ  ه تَ آثارُ دِّ وَ رُ اجلِ ظاهِ لِكَ مَ نْد ، وبَعدَ ذَ دَّ ال جُ يثُ ال جِ حَ ة ، وَ يَّ دِّ ةٌ بِاجلِ ربُوطَ مَ
ةٍ  لَ نْزِ بَ كلِّ مَ تَقتَيضِ أَنَّ صاحِ عانٍ ، وَ دُّ لَه مَ ..) ، اجلِ .. فُرسانٌ بِالنَّهارِ يلِ هبانٌ بِاللَّ (رُ

رتَقِي فِيهِ . يَ ع إِىل أَعىلَ ، وَ رتَفِ لٍ يَ مَ صفٍ أَو عَ بَةٍ يفِ وَ رتَ أَو مَ
أَهلِ  عَ  مَ النِّطاقِ  يعِ  تَوسِ إِىل  نَحتاجُ  هلَذا  وَ  ، دِّ  اجلِ ينايفِ  ةٍ ..  حالَ أَو  لةٍ  نزِ بِمَ فالرِّىض 
ةِ باطِناً  يَّ دِّ ودُ اجلِ جُ دِّ ، وُ ـدُّ يفِ اجلِ م ، فاجلِ ستَواهُ وا يفِ مُ عُ فِ رتَ نبَغِي أَنْ يَ ستَو ، يَ كلِّ مُ
 ، ىل املخاطَبِنيَ كِسُ عَ نعَ ريِ ، يَ ةِ السَّ متابعَ سائِل ، وَ لةِ الوَ واصَ راً بِمُ ظاهِ بِتَعظِيمِ األَمرِ ، وَ
ن  بالٌ مِ وبُ جِ ةِ .. تَذُ يَّ دِّ صفِ اجلِ يامِ بِوَ بِالقِ نيَ ، فَ ضِ ِ رتَ نيَ واملعْ ضِ ىل املعارِ كِسُ عَ نعَ يَ وَ
ىلَ  م االقتِصارِ عَ دَ عَ ورِ ، وَ رِ يفِ األُمُ سنُ النَّظَ لَيها حُ نبَنِي عَ ا أَيضاً يَ ام أَهنَّ اض ، كَ االعرتِ

ةِ . دَ ةِ الواحِ يلَ سِ دِ ، أَو الوَ األُسلُوبِ الواحِ
م ،  لِّهِ ىلَ اخلَلقِ كُ ه عَ ضَ فرِ يدُ أَن يَ رِ دٌ يُ ه أُسلُوبٌ واحِ ندَ بَعضُ النّاسِ يَظنُّ أَنَّ اجلدَّ عِ
دَّ أَنْ تُراعِي اختِالفَ األَشخاصِ ،  ة» ، البُ دَ دٌّ بِال قاعِ ه «كَ ذا اسمُ دّ ، هَ ذا لَيسَ بِجِ هَ
م،  ةِ هلَ م ، اختِالفَ املكانَ هُ عَ طابِ مَ سائِلِ ، اختِالفَ اخلِ اختِالفَ النّاسِ ، اختِالفَ الوَ
سائِلُ  هِ الوَ ذِ دَت واختَلَفَت هَ دَّ إِنْ تَعَ لِّها وَ ونُ فِيها كُ م ، لَكن يَكُ صفِ هلَ اختِالفَ الوَ

رِ أَبداً . هقُ عِ والتَّقَ عزُ عِ والتَّـزَ عضُ دم التَضَ ةٌ من عَ رابِطَ
تَكلَّمُ إِال بِه ، والثّاينِ  ٍ ال يَ عنيَّ بَّثَ بِأُسلُوبٍ مُ تَشَ عناه أَنْ يَ دَّ مَ بَعضُ النّاسِ يَظنُّ أَنَّ اجلِ
ا  كِالمهُ ي فِيها ، وَ اخِ ورِ والرتَّ عناهُ إِمهالُ األُمُ ةِ .. مَ كمَ سائِلِ بِاحلِ ظُنّ أَنَّ استِخدامَ الوَ يَ
ه،  ستَحقَّ مُ ه وَ قَّ هوَ إِعطاءُ احلَرفِ حَ ، وَ يدَ دُّ يُشبِهُ التَّجوِ ذا ، اجلِ كَ دُّ هَ خاطِئان ، لَيسَ اجلِ
ِبُّ  إِنَّ اهللا حيُ لِكَ ، وَ تَه بَعدَ ذَ ـريَّ ونَ قَد غَ تَكُ تَنَطَّعْ فِيهِ فَ ال تَ ر ، وَ جاً آخَ عَل لَه خمـرَ ال جتَ

حا معاين  موضّ
ة وصفات  اجلنديّ

أصحاهبا
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نَه . تقِ الً أَنْ يُ مَ لَ عَ مِ نا إِذا عَ دِ ن أَحَ مِ
ركاتِ  حَ يفِ  بَلْ   ، م  أَصواتِكُ نَرباتِ  يفِ  بَل   ، م  كُ ريِ سَ يَّةِ  يفِ كَ يفِ  رقُ  الفَ رَ  يَظهَ أَنْ  دَّ  البُ
ثَ  دَ يَةِ ، إِذا ما حَ م املاضِ كُ امِ بَنيَ أَيّ نها ، وَ ثُكم عَ دِّ تِي أُحَ رتةِ الَّ هِ الفَ ذِ م ، بَنيَ هَ كُ حِ وارِ جَ

م (| { ~  كُ ـريِ م يفِ غَ يكُ ىلَ أَيدِ وثِ األَمرِ عَ دُ ن حُ َى مِ نـتَظِر املُرجتَ ذا ، ما نَ م هَ فِيكُ
ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦)   [الرعد:١١].

 ، ـريِ َذا اخلـَ لٌ هبِ تَّصِ أَنتَ مُ نَواتٍ وَ م لَك سَ نا ، كَ سِ ندِ أَنفُ ن عِ ِ مِ ـيُّـراتِ العاملَ غَ ةُ تَ بِدايَ فَ
يثُ استِعدادُك للنَّقدِ ، استِقبالُك  ن حَ تبَةٍ مِ لتَ إِىلَ أَيِّ رُ صَ وَ عه إِىل أَين ؟ وَ لتَ مَ صَ وَ
هِ  ذِ لُّ هَ َةُ واقِعِكَ ، كُ عاجلَ كِكَ لِألَخطاءِ ، مُ ةُ تَدارُ عَ كَ بِالنُّصحِ ، رسُ حُ اضِ ، فَرَ لِالعرتِ
 ، نَةٌ ا ، لَك سَ جاهتِ رَ ا ، واعتِالءً يفِ دَ قاً هبِ قُّ َ ةِ ارتِقاءً فِيها ، حتَ لَ هِ املرحَ ذِ ورِ ، تَقتَيضِ هَ األُمُ
األَمرُ  زالُ  يَ ال   ، االختِالطِ  وقِعِ  بِمَ ك  ُ بَرصِّ تُ افَة  شّ كَ ناكَ  هُ ؟  واتٍ  نـَ سَ ثَالثُ   ، نَتان  سَ
 ، ريِ  الغَ بانتِقاصِ  ه  دُّ جِ تَلِطُ  خيَ  ، ه  نَفسِ إِىلَ  األَمرِ  بِنِسبَةِ  ه  دُّ جِ اختَلَط   ، لَيكَ  عَ لُوطاً  خمَ
ما  نَواتٍ وَ م سَ ه ، كَ رِ هقُ قَ تَ لِهِ وَ سَ هُ بِكَ قارُ وَ يهِ وَ أنِّ ليه تَ تَلِطُ عَ بِيَّتِهِ ، خيَ صَ هُ بِعَ زمُ عَ هُ وَ إِقدامُ

ذا األَمرَ ؟ حُ لَك هَ ضِّ ةً تُوَ افَ شّ تَ لَك كَ ذْ أَخَ
دِّ  اجلِ بَنيَ  فَرقٌ   ، النَّفسِ  إِىلَ  األَمرِ  نِسبَةِ  وَ دِّ  اجلِ بَنيَ  فَرقٌ   ، والتَأَينِّ  لِ  سَ الكَ بَنيَ  فَرقٌ 
يَّناً  عَ مُ فاً  دَ هَ قُ  قِّ حيُ بِيلٍ  سَ يفِ  ثالً  مَ أيتِ  يَ والبَعضُ   ، املَواقِفِ  ن  مِ ءٍ  يشَ يفِ  فِ  رُ جْ والتَعَ
عالِ  االنفِ يعَ  ِ رسَ ونَ  يَكُ أَو   ، هُ  ضُ ِ يَعرتَ مَن  ىلَ  عَ دِّ  الرَّ سيِّئَ  ونَ  يَكُ بأَن  فِيهِ  دَّ  اجلِ  ُ يُفَرسِّ فَ
هُ  فٌ ، بَعضُ عْ هُ ضَ ذا اسمُ دٍّ .. بَلْ هَ ذا بِجِ يقِ ، لَيسَ هَ قاطِعَ يفِ الطَّرِ ن مَ ـهُ مِ ملا يُصادِفُ
يفِ  وسِ  النُفُ ظِّ  حَ باختِالطِ  لِكَ  ذَ ونُ  يَكُ ما  وأَكثَـرُ   ، اً  ـدّ جِ اإلنسانُ  ظُـنُّه  يَ وَ  (١) ةٌ لَ جَ عَ

ةٌ منّا . جهَ يدُ وِ رِ ةٌ لَكِن تُ لَ ةُ حاصِ نايَ وسِ ، والعِ دَّ طَلَبِ القُ

ن االستِعجالِ . لَة : مِ جَ (١) عَ
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سائِلَ  الوَ نا  لَ رُ  تُـثمِ سَ يةُ  دِّ اجلِ هِ  ذِ هَ وَ  ، ةٍ  يَّ دِّ بِجِ ؤونَنا  شُ ذَ  نَأخُ أَنْ  نبَغِي  يَ  
هم  لَقَ ي خَ م ؛ ألَنَّ اخلالِقَ الَّذِ بِّبُهُ حتُ ُم وَ هبُ رِّ قَ تِي تُ ا النّاسَ ، والَّ تِي نَجلِبُ هبِ واألسالِيبَ الَّ
لَّم : «واهللا  سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ بِيبُه صَ ولُ حَ قُ ربَه ، يَ قُ ضاه وَ لِكَ رِ ىلَ ذَ تَّبَ عَ رَ
ىلَّ  ه صَ ندِ ن عِ نيٍ مِ ذها بِيَمِ »(١)  خُ مْ رِ النَّعَ ُ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ داً خَ الً واحِ جُ يَ اهللاُ بِكَ رَ ْدِ ألَنْ هيَ

. (٢)« سُ ليهِ الشمْ ريٌ لَكَ مما طَلعَت عَ لَّم ، ويقول «خَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ اهللا عَ
ليه أُسبُوعٌ ، أَو شهرٌ ،  مرُّ عَ تِه ، يَ دَعوَ ينِه وَ ـبٍ لِدِ نتَسِ يهِ ، مُ نتَمٍ إِلَ ىل مُ (٣) عَ َذا عارٌ هلِ
؟  ماذا  تُكَ  ظِيفَ وَ ؟  ماذا  احلَياةِ  يفِ  تُكَ  مَّ هِ مُ أَنتَ  فَ  ، هِ  دِ يَ ىلَ  عَ ي  تَدِ هيَ دَ  أَحَ ال  وَ ةٌ  نـَ سَ أو 
ةِ  األُمَّ يفِ  ةً  خاصَّ وَ دَّ  البُ  ، تَ  أَخلَصْ وَ لْتَ  مِ عَ وَ تَ  كْ رَّ حتَ هام  مَ ؟  ل  تَعمَ ما  ؟  كُ  رَّ تَتحَ ما 
وَ  هُ ي  الَّذِ  ، نِ  مَ الزَّ ذا  هَ يفِ  ةً  خاصَّ وَ  ، ينَ  ريِ ثـِ كَ أُناساً  يكَ  دَ يَ ىلَ  عَ اهللا  ي  دِ هيَ ةِ  يَّ دِ مَّ املُحَ

يِّ . جرِ رشَ اهلِ سِ عَ رنِ اخلامِ طلَعُ القَ مَ
ةٌ  دَ قْ رَ ةٌ وَ مَ نَوْ ةٌ وَ َ رُّ فَرتْ لَّام متَ يخِ ، كُ  التّارِ دَ ىلَ مَ ذا عَ دُ اهللاُ فِيهِ دِينَه ، هَ دِّ نٍ جيُ ـرْ لُّ قَ كُ وَ
يعُ  تُـها فَوقِيَّةٌ ، مجَ عايَ ةَ رِ كَ علَمَ النّاسُ أَنَّ احلَرَ تَّى يَ ةٍ ، حَ مَ وْ قَ كةٍ وَ أيتِ اهللاُ بِحرَ ةٌ ، يَ لَ فْ غَ وَ
طفائِها  إلِ يشِ  متَ يَّة  األَرضِ   وَ القُ ِيعُ  مجَ  ، ر  تَظهَ ي  هِ وَ مخادِها  إلِ يشِ  متَ يَّة  األَرضِ   وَ القُ

ونِ . رُ  القُ دَ ىل مَ ذا عَ كَ يدُ ، هَ زِ ي تَ هِ وَ
ىلَّ اهللا  ونَ النَّبِيَّ صَ عادُ ةَ يُ يظَ ـرَ نُو قُ بَ ريِ وَ ينقاعٍ وبَنو النَّضِ نُو قَ امٍ كان بَ ن أَيّ ا مِ العِداءُ هلَ

دائِهِ (½ ¾ ¿  ونَ يفِ عِ رُ كِّ فَ زالُونَ يُ ال يَ ينة ، وَ لَّم يف املدِ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ عَ
Å Ä Ã Â Á À)   [يوسف:٢١].

يرب. ةِ خَ زوَ ٍّ يفِ غَ يلِ نا عَ يِّدِ عدٍ أَنَّه قال ذَلك لِسَ هل بنِ سَ يثِ سَ دِ ن حَ لَيه مِ تَّفَق عَ (١) مُ
. نِ ه إِىلَ اليَمَ جهَ م اهللا وَ رَّ لِيّاً كَ ينَام بَعثَ النَّبِي  عَ يثِ أَيبِ رافِع حِ دِ ن حَ واهُ احلاكِم مِ (٢) رَ

لٌّ . ذُ زيٌ وَ (٣) أي: خِ

اجلدية يف شؤون 
الدعوة
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أَو  ظَّفِ  املوَ ةَ  لَ نزِ مَ لُونَ  عَ جيَ يفَ  كَ  ، يَّةِ  األَرضِ األَحزابِ  أَصحابُ   
يهِ  لَ ـزُ عَ تـَركَّ يَ تَهُ ، وَ جَ رَ ونَ دَ رفَعُ بَةٍ ، يَ واظَ مُ ةٍ وَ وَّ بِقُ لِ باجتِهادٍ وبِإِخالصٍ وَ ضوِ العامِ العُ
وَ  هُ عرَ  شَ لَّام  كُ  ، عادَهتُم  ذا  كَ هَ  ، مكافَآتٍ  يُعطُونَه  وَ  ، م  ينَهُ بَ وقاً  رمُ مَ يَكونُ  وَ  ، م  هُ أَمرُ
لَه  ةِ وَ ولَ نٌ يفِ الدَّ تَمكِّ مُ يٌّ وَ وِ يهِ قَ ي إِلَ نتَمِ ي يَ زبَ الَّذِ لُ فِيها أَو احلِ تِي يَشتَغِ ائِرةَ الَّ أَنَّ الدّ
م  ةُ هلَ ولَ ذا .. الدَّ يقِ هَ ةٍ ، لَكِن أَصحابَ الطَّرِ وَّ بِقُ ةٌ وَ يطَ تُهُ فِيهِ نَشِ كَ رَ ونَ حَ ستَقبَلٌ ، تَكُ مُ
ندَ  ةِ عِ ظَمَ ثل العَ ندَ أَيَّ اتِّـجاهٍ مِ ال عِ زبٍ وَ ندَ أَيِّ حِ ةٌ عِ ظَمَ ناكَ عَ َذا ما هُ هلِ ةِ ، وَ يامَ يفِ القِ
يلُ  ربِ جِ رشِ وَ ةُ العَ لَ تُ محَ ما يَسكُ ندَ ِم عِ زهبِ يفِ ؛ ألَنَّ القائِدَ حلِ ِ اهِ الرشَّ ذا االجتِّ أَهلِ هَ
زبٌ  ناكَ حِ َذا ما هُ هلِ لَّمَ ، وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ تَـكلَّمُ صَ وَ يَ م .. هُ لُّهُ يكائِيلُ واألَنبِياءُ كُ مِ وَ

يٌّ . اموِ ٌّ سَ وحاينِ أنٌ رَ هُ شَ أنُ ذا القائِدَ شَ م بِهِ ؛ ألَنَّ هَ ثِيلُهُ تَأتَّى متَ يَ
ي  نتَمِ تِي يَ ةَ الَّ ظَمَ فَ العَ أَنْ يَعرِ تَه  ، وَ لَ فَ صِ هِ أَنْ يَعرِ ذِ ةِ هَ يقَ ي لِلطَّرِ ىل املنتَمِ ِبُ عَ جيَ
قتِ ، إِىلَ  ن أَسبَقِ النّاسِ بِاملواظَـبَةِ إِىلَ االلتِزامِ بِالوَ ونَ مِ نبَغِي أَنْ يَكُ نا يَ ن هُ يها ، مِ إِلَ
غلٍ ، أَو أَيِّ  ر أَو أَيِّ شُ دٍ آخَ قصَ ىلَ أَيِّ مَ (١) عَ هِ يمِ تَقدِ بَذلِ اجلُهدِ ، إِىلَ االهتِاممِ بِاألَمرِ ، وَ

ةِ . سبَ االستِطاعَ ر حَ لٍ آخَ مَ عَ
ىلَّ  صَ املصطَفَى  ةِ  ولَ دَ  ، ةٍ  ظِيمَ عَ ةٍ  ولَ لِدَ نتَمٍ  مُ أَنَّه  يَستَشعِر  أَنْ  نّا  مِ دِ  الواحِ ىلَ  عَ ِبُ  جيَ
نا نَحتاجُ إِىل أَن  ن هُ اً ، مِ دّ ظِيمٍ جِ يمٍ عَ أنٍ فَخِ إِىلَ شَ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ اهللا عَ
أَن  ط  فَقَ ينا  لَ عَ  ، لِ  والتَّكاسُ  ، ي  اخِ والرتَّ  ، رِ  والتَأَخُّ  ، مهالِ  اإلِ وانِبِ  جَ ِيعَ  مجَ نَقتَلِع 
مهالِ  وانِبُ اإلِ تَلَعْ جَ قْ بُ أَنْ تُ يَجِ ةَ فَ ظَمَ هِ العَ ذِ فنا هَ رَ نْ ؟! إِذا عَ ونَ إِىلَ مَ نتَمُ فَ أَنَّنا مُ نَعرِ
فُ  ثٍّ ، أَنتَ تَعرِ ال إِىلَ حَ ال إِىلَ تَردِيدٍ ، وَ المٍ فِيها ، وَ ها فَال نَحتاجُ إِىلَ كَ ورِ ذُ نْ جُ مِ

ةِ . عوَ ونِ الدَّ ؤُ هِ بِشُ يمُ أَمرِ اهتِاممِ (١) أَي: تَقدِ

مكانة املنتمي 
لطريقة الدعوة
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ونَ  دُ تَهِ جيَ ونَ وَ رُ يَسهَ بُونَ وَ تعَ يَ ونَ وَ ُ رسَ ك إِىلَ أَينَ ؟ النّاسُ خيَ كَ إِىلَ أَينَ ؟ وانتِامؤُ ضعُ وَ
يا،  زْ ثُ خِ بَّام يُورِ تَهٍ ، رُ نـْ ٍ ، مُ يٍّ ، قارصِ ٍّ ، مادِّ باطٍ أَريضِ م لِرِ هِ يقِ قِ ن أَجلِ حتَ ونَ مِ كِدُّ يَ وَ
 ، يٍّ  إِهلِ  ،  ٍّ بّاينِ رَ  ، يٍّ  اموِ سَ  ، لْويٍّ  عُ أنٍ  بِشَ بِطُ  تَرتَ أَنتَ  وَ  ، ةِ  رَ اآلخِ يفِ  ةً  قَّ شَ مَ ثُ  يُورِ أَو 

عٍ . ، واسِ ظِيمٍ عَ
ورِ ؛ ألنَّه أَعظَمَ  مهالِ لِألُمُ لِ واإلِ رِ والتَّكاسُ ورِ التَأَخُّ ـذُ ِيعَ جُ قتَلِعَ مجَ ِبُ أَنْ تَ ذا جيَ لِهَ فَ
 ، ن فَوقِكَ امءِ مِ لْقِ السَّ خَ كَ ، وَ لقِ ن خَ ودُ مِ ياتِكَ ، أَو املقصُ ومُ بِهِ يفِ حَ قُ هُ أَو تَ ُ ما تُبارشِ
هِ  ذِ هَ لِكَ  ذَ ن  مِ ودِ  املقصُ لُّ  كُ  ، لَيها  عَ بالِ  اجلِ ساءِ  إِرْ وَ  ، طِها  بَسْ وَ لَكَ  األَرضِ  لْقِ  خَ وَ
دقِ  تَعاىلَ بِالصِّ بحانَه وَ ةُ إِىل اهللا سُ عوَ ةِ : الدَّ ودُ العِبادَ مُ عَ ودِها ، وَ مُ ةُ املتَمثِّلةُ يفِ عَ بادَ العِ

ةٌ . بادَ واإلِخالصِ مَع اهللا ؛ ألَنه لَوالها ملَا قامَت عِ
نا أَبوبَكرٍ  يِّدُ فُ سَ ـيَعرِ ل سَ عـوةِ هَ لَّم بِالدَّ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ مْ صَ قُ لَو ملَ يَ
بنتُ  ةُ  جيَ دِ خَ لِكَ  ذَ كَ وَ ؟  اهللا  عبُدُ  يَ يفَ  كَ  ٌّ يلِ عَ نا  يِّدُ سَ ف  يَعرِ سَ ل  هَ وَ ؟  اهللا  عبُدُ  يَ يفَ  كَ
إِال  ةَ  بادَ العِ فُوا  رِ عَ ما  م  لُّهُ كُ  ، اإلِسالمِ  إِىلَ  ونَ  ابِقُ والسّ باحٍ  رَ أَيبِ  بنُ  بِاللُ  وَ  ، يلِد  وَ خُ
بِه إِىل  ذْ جَ ه ، وَ راءَ نْ وَ بَباً جلَلبِ مَ م يَكون سَ نكُ دٍ مِ لُّ واحِ كذا كُ هَ ةِ ، وَ عوَ ةِ الدَّ طَ بِواسِ

ريِ . اخلـَ
رضُ  ةِ أَو التَّفكِريِ ، حيَ عوَ لَساتِ الدَّ ن جَ ةً مِ لْسَ ُ جَ رضُ م ملّا حيَ نْكُ دِ مِ ىلَ الواحِ لِكَ عَ ذَ كَ
بْنَى  بِريةُ ، الَّتي يُ يَةُ العالِيَةُ الكَ امِ تُهُ السّ ظِيفَ ا وَ تِهِ ؛ ألَهنَّ هَ جْ وِ هِ ، وَ ِّ مهَ قلِهِ ، وَ عَ هِ ، وَ كرِ بِفِ
يْسَ هلا  ياةً لَ بِلٌ حَ تَقْ سْ ائِمُ ، أَنتَ مُ يلُ الدّ ريُ الطَّوِ بـِ يُّ اخلالِدُ ، الكَ بَلُه األَبَدِ ستقْ لَيها مُ عَ
ونَ  فِّعُ َ ـرتَ مُ لِ  مَ والعَ ةِ  هَ جْ الوِ هِ  ذِ هَ يفِ  أنَّنا  م  نْكُ مِ دِ  الواحِ بالِ  يفِ  يَكونُ  يثُ  بِحَ  ، ايةٌ  هنِ
نْ  مِ وَ  ، تَعاىلَ  وَ بحانَه  سُ بِّ  الرَّ لِغريِ  الءاتِ  والوَ اهاتِ  واالجتِّ تِساباتِ  االنْ يعِ  ـِ مجَ ن  عَ
األَمرُ  كانَ  إِذا   ، ه  أولياءَ ونُوايل   ، تُـبَه  وكُ الئِكتَه  ومَ ه  أَنبِياءَ وَ  ، لَه  سُ رُ نُوايلِ  ط  فَقَ أَجلِهِ 
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ذا،  نا يفِ هَ قْ دَ هام صَ ينا ، مَ لَ بُوبةٌ عَ صْ لِّها مَ ةِ كُ نيا واآلخرَ عادةُ الدُّ نا فِيهِ فَسَ قْ دَ صَ لِكَ وَ ذَ كَ
ةٍ . ةٍ صادِقَ هَ جْ يْهِ بِوِ نا إلَ هْ جَّ تَوَ وَ

لُ  حيَصُ وَ  ، لِ  مَ بِالعَ م  تِكُ لَ صِ يفِ  النَّظرِ  ةُ  إِعادَ جيَبُ  ؟  م  كُ نْدَ عِ ماذا   (١)  
تِيبِ ما يقامُ بِه : نَ الرتَّ ثِرياً مِ كَ

لِها .  * مَ رُّ يفِ عَ تَقِ اعاتٍ ما تَسْ يغُ مجَ رِ فْ تَ
م .  * هِ ورِ ضُ يُّبُ األفْرادِ يفِ وقْتِ طَلَبِ حُ غَ لُ تَ صُ حيَ
م .  * امهلِ يامِ بأَعْ لُ مجاعاتٍ وأفرادٍ بالقِ لُ تكاسُ صُ حيَ
ناك . * نُ هنا وال هُ تْقِ رُ أَنْ يُ دِ قْ ها فال يَ طِيقُ املٍ ما يُ ذُ الواحدِ منّا ألَعْ لُ أخْ صُ حيَ
سانٍ . * املِ بال إتْقانٍ وال إحْ لُ أداءُ بعضِ األعْ صُ حيَ
قِ . * وْ رِ أَو الذَّ كْ لِ أَو الفِ مِ أَو التَّعامُ هْ يعِ بَعضِ آفاقِ الفَ قُّفٌ يفِ تَوسِ لُ تَوَ صُ حيَ

إِذا  * هُ ، وَ املَ لَ أَعْ لُوكِه .. أَمهَ سُ هِ وَ سِ نَفْ بِه وَ لْ ةِ قَ ظَ م إِىلَ مُالحَ هُ هَ بَعضُ جِّ لُ إذا وُ صُ حيَ
بَه . لْ لَ قَ لِ .. أَمهَ مَ يامِ بِالعَ هَ إِىل القِ جِّ وُ

* .(٢) كُ تَدارَ لِ ما يُ ونِ التَّعامُ ؤُ بَعضِ شُ ي وَ ونِ التَّآخِ ؤُ صٌ يف بعضِ شُ لُ نَقْ صُ حيَ
. لِ مَ م بِالعَ كُ تـِ لَ يفِ صِ م وَ لِكُ مَ رِ يفِ عَ ةِ النَّظَ نْكم إِىلَ إِعادَ تاجُ مِ ياءُ حتَ شْ هِ األَ ذِ هَ فَ

  ستَوَ ىل مُ يبٍ ، عَ رِ كلٍ غَ ذُ يفِ االتِّساعِ بِشَ أْخُ م تَ لِكُ مَ أنِ عَ لِّقاتِ بِشَ لُ أَنَّ املتَعَ فاحلاصِ

بِيع الثّاينِ ١٤٢٠ هـ . هرِ  رَ ن شَ بتِ ١٨مِ يلَة السَّ (١) لَ
جُ . عالَ حُ وال يُ حَّ (٢) أَي: ال يُصَ

فيام يتعلّق 
بشأن بعض 
املالحظات 

التي الحظها 
سيّدي أثناء 

القيام باخلدمة 
عوة مع  هلذه الدّ
العاملني يف دار 
املصطفى
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لِ  والتَّداخُ ابُطِ  والرتَّ واإلِحسانِ  تِظامِ  واالنْ مِ  هْ والفَ تِيعابِ  االسْ يفِ  فالنَّقصُ   ،  ِ العاملَ
م . هِ سِ ىلَ األَفْرادِ أَنفُ كالِ عَ شْ ن اإلِ رياً مِ ثـِ بِّبُ كَ سَ يِّ ، يُ قِيِّ املعنَوِ والرُّ

دِ  مَّ حمُ مِّ  لِلعَ ولُ  قُ يَ م  هُ بَعضُ كانَ   ، ةٌ  قائِمَ م  بِكُ ال  وَ بِنا  ي  هِ ما   .. لِ  مَ العَ ونُ  ؤُ شُ ا  أَمّ
وال  يبِ  م  قُ يَ ملَْ  باطُ  لَه : «الرِّ ولُ  يَقُ فَ  . «(٢) باطَ الرِّ كُ  رُ وأتْ بُ  هَ اهللاُ : «سأذْ (١)رمحهُ  ارِ اهلدّ
يها،  فِ دِ تَكْ ةُ األَحَ عايَ دٍ ، رِ ةً ألَحَ نْتَظِرَ ت مُ لَيسَ أَلةُ وَ تِ املسْ تَهَ ه وانْ مَ أساسُ وَّ قَ د تَ » ، فَقَ بِكْ

لِ . مَ ذا العَ أْنُ هَ لِكَ شَ ذَ كَ وَ

ي  تَفِ كْ صٌ يَ فٌ أو نَقْ عْ ه ضَ نْدَ م أنَّ الذي عِ راككُ يث إِدْ ن حَ رِ مِ ةِ النَّظَ ن إِعادَ دَّ مِ فَالبُ
إِنْ  يّاتِ ، وَ وصِ وصِ واخلُصُ لِّ اخلُصُ لُ إِىلَ حمَ خُ دْ ال يَ يدٍ ، وَ عِ ن بَ ةِ مِ تَطاعَ ةِ املسْ كَ املشارَ
لٍّ  ولَ يفِ حمَ خُ ا إِذا أَرادَ الدُّ يحٍ ، أَمّ حِ ذا األَمرُ بِصَ لَيسَ هَ جرٍ فَ هَ فٍ وَ عْ ىلَ ضُ ها عَ كَ رْ دْ تَ رِ يُ
هِ ،  لِّ ن حمَ مِ الِهِ وَ لٍّ يفِ جمَ م دائِرةُ كُ هُ عُ ونَ تَسَ يَّةٍ ، واملسلِمُ وصِ صُ ن خُ وصٍ فَالبدَّ مِ صُ خمَ

هُ .  ستَطاعَ دِّي مُ ؤَ يُ وَ

أنُ  شَ  ، اً  دّ جِ راقٍ  أنٌ  شَ لِ  مَ العَ ذا  هَ وَ ةِ  يَّ دِ مَّ املحَ ةِ  عوَ الدَّ هِ  َذِ هلِ تِامءِ  االنْ أنَ  شَ كِنَّ  لَ وَ
ذاراً ، كلُّ يَوم  مُ أعْ دِّ قَ مٍ يُ وْ ا كلُّ يَ هِ ، أَمّ سِ باينِّ نَفْ دِ الرَّ هْ فاءِ بالعَ أنُ اتِّصالٍ بِالوَ تَفانٍ ، شَ

 ، نِ  البَيضاءِ بِاليَمَ  قُرَ ة إِحدَ زَّ ريَة عَ نَة ١٣٤٠هـ بِقَ لِدَ سَ ار : وُ دّ بد اهللا اهلَ د بن عَ بِيبُ حمُمَّ (١) احلَ
اهللا بن  بدِ فاةِ احلَبِيبِ عَ تَّى وَ يم حَ باطِ تَرِ يفِ يفِ رِ ِ لمِ الرشَّ ي العِ وتَ لِتَلَقِّ مَ رضَ يم بِحَ لَ إِىل تَرِ حَ رَ
نَة ١٣٨٠هـ،  تَّى سَ ومال حَ مَّ سافَر إِىل الصُّ ياً ثُ هِ داعِ لَدِ نَة ١٣٦١هـ ، فَعادَ إِىل بَ ي سَ اطِرِ رَ الشّ مَ عُ
ةَ  كَّ فّاه اهللا تَعاىلَ بِمَ تَّى تَوَ ذا احلال حَ ىل هَ ال يَزال عَ ا ، وَ ور هبِ باطَه املشهُ نَى رِ بَ رَّ بِالبَيضاء وَ واستَقَ

» ص٤٠٩ . طافِ ني القِ نَة ١٤١٨هـ . انظُر «جَ ة سَ مَ رَّ املكَ
رَّ بِه املقام  يثُ استَقَ نَة ١٣٨٠هـ حَ ار سَ دّ د اهلَ بِيبُ حممَّ ه احلَ سَ ينَةِ البَيضاء ، أَسَّ دِ ار بِمَ دّ باطُ اهلَ (٢) رِ

يسِ . ةَ التَّدرِ يقَ طَرِ نه املنهاجَ وَ دَّ مِ ور ، واستَمَ يم املشهُ باطِ تَرِ رارِ رِ ىلَ غِ قَد أُقِيمَ عَ بِالبَيضاء ، وَ
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: ما  ولُ يَقُ لِ فَ مَ يامَ بِالعَ نهُ القِ بُونَ مِ يَغِيبُ ، يَطلُ ورَ فَ نهُ احلُضُ بُونَ مِ تِذاراً ، يَطلُ ي اعْ بْدِ يُ
ك مَع  عُ نَفسَ لِامذا تَضَ نيَ ، فَ وصِ لِيقُ بِاملَخصُ فُ ال يَ ذا التَّرصُّ يتُ ، فَهَ رتُ ، أَو نَسِ قَدِ
ا أَنْ تَصطَفَّ يفِ  أَمّ بَك ، وَ دِّي واجِ لِّكَ تُؤَ أَنتَ يفِ حمَ وامِ وَ نْ مَع العَ ني ؟ كُ وصِ املَخصُ
ةٌ مَع اهللا  يعَ عناه بَ ذا مَ إِتقانٌ إِىل النِّهايةِ ، هَ عناه : تَفانٍ وَ ذا مَ ةِ ، فَهَ ةِ اخلاصَّ يَّ فِّ اجلندِ صَ

ءٌ لَك . كَ يشَ ن نَفسِ ال مِ ءٌ لَك ، وَ ن مالِكَ يشَ سولِه ، فَال يَبقى مِ رَ وَ

ورِ ،  هِ األُمُ ذِ ةِ هَ ىل إِقامَ دةً عَ ساعَ م مُ نكُ يدُ مِ ها ، نُرِ قِّ ورَ بِحَ ذَ األُمُ بُ أَن نَأخُ ذا جيَ لِهَ فَ
ذا، وال ذا  ىل  فاءِ باطِنٍ ، ال ذا يَغلبُ عَ صَ لٍ ، وَ مَ ن إِتقانِ عَ وجٌ ، مِ زُ نا ممَ ندَ فاألَمرُ عِ
ةٌ يفِ  يادَ زِ نِ اهللا ، وَ همِ عَ ةِ بِاهللا ، والفَ فَ ةٌ يفِ املَعرِ يادَ راه ، زِ ي جمَ رِ يَغلبُ عىل ذا ، كلٌّ جيَ

هُ بَعضاً . ي بَعضُ ـوِّ قَ لٌّ يُ تِيبِ ، كُ تقانِ والرتَّ اإلِحسانِ واإلِ

ثـريٍ  وانِبِ احتِياجاتِه إِىلَ كَ ن جَ كِ النَّواقِصِ مِ نّا لِتَدارُ دُ مِ نتَهضَ الواحِ نبَغي أَن يَ ويَ
ةِ  عَ ن تَوسِ ثريٍ مِ ن جانِبِ احتِياجاتِه إِىل كَ ريِ ، أَو مِ لُوكِ  ، أَو يفِ السَّ ن التَّنبِيهاتِ يفِ السُّ مِ

لِهِ . رِ تَعامُ ظاهِ مَ لِهِ ، وَ مَ الِ عَ األُفُقِ يفِ جمَ

 ،  ِ للعاملَ هةً  جَّ وَ مُ سولِهِ  رَ دِ  يَ ىل  عَ تَعاىلَ  احلَقِّ  ن  مِ تْ  جاءَ وها  لِمتُمُ عَ ام  كَ ةُ  عوَ والدَّ
أَنَّ  تَعلَمونَ  وَ  ،  (١)« ةً كافَّ النّاسِ  إِىل  ثْتُ  عِ لَّم «بُ سَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ احلَبيبُ  ولُ  قُ يَ
ةٌ ،  م خمتَلفَ هُ طَبائِعُ ةٌ ، وَ م خمتَلفَ هُ سالِكُ مَ ةٌ ، وَ م خمتَلِفَ أَخالقُهُ ةٌ ، وَ تَلفَ م خمُ وهلُ قُ النّاسَ عُ

هم خمتَلفةٌ . أَفهامُ وَ

 ، ةَ بُونَ األَخالقَ املختَلفةَ ، والطَّبائِعَ املختَلفَ لِ يَستَوعِ مَ ينَ هلَذا العَ رِ دِّ دَّ أَنَّ املتَصَ فَالبُ
ونَ بِهِ  عُ نفَ لَّ وما يَ ما يداوونَ به الكُ ونَ بِه الكلَّ وَ م ما يُعاجلِ هُ ندَ عِ ةَ ، فَ ولَ املختَلفَ قُ والعُ

بّاس . ن ابنِ عَ هِ عَ سنَدِ د يفِ مُ مامُ أَمحَ واه اإلِ (١) رَ
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 ، قِّ صدِ لِلحَ هوَ إِفرادُ القَ قِيامِ العِامدِ وَ ِم مَع احلَقِّ تَعاىلَ ، وَ هبِ ىل أَدَ لَّ ، يفِ حمافظةٍ عَ الكُ
مرضاتِهِ  وابتغاءِ   ، رضتِهِ  حَ ن  مِ ربِ  بِالقُ عِ  لَ الوَ بِ  رشُ وَ  ، تَعاىلَ  هللا  النِّيةِ  إِخالصُ  وَ

ها . ريَ لَكَ غَ ها لَو مَ حدَ هِ وَ وحِ ه ، ال بَذلِ رُ وحِ لَو بِبَذلِ أَرواحٍ إِىل رُ بالتَّفاين وَ

بِيعةِ  هُ بِطَ ذَ نبَغِي أَنْ تَأخُ ةٍ ، فَال يَ دَ الُ جماهَ جمَ الُ إِحسانٍ وَ ذا املجالَ جمَ ةُ أَنَّ هَ الصَ اخلُ
بَّهَ  تَنـَ نبَغي أَن نَ ا يَ ذا ممِ اً ، فَهَ نَّه أَمراً عاديّ ال تَظُ لِكَ ، وَ سَ ال بِكَ لِكَ وَ ال بِتَثاقُ ك ، وَ نَفسِ

له اآلن .

نا أَبو بَكرٍ : (لَو ملَ  يِّدُ ام قال سَ ءٌ ، فاحلالُ كَ عوةَ يشَ هِ الدَّ ذِ هَ هَ نا إِذا واجَ ندَ واألَمرُ عِ
ةٍ ، وامتِثالِ  بُودِيَّ ىل عُ ةُ كلُّها دائِرةٌ عَ م بِه)(١) ، املسأَلَ دهتُ رَ جلاهَ جَ رَ واحلَ جَ دْ إِال الشَّ أَجِ
م : إِن أَنتُمُ  ريُ ، لَكنْ قالَ هلَ يه املصِ إِلَ واقِبِ وَ بُ األَمرِ أَعلَمُ بالنَّتائِجِ والعَ أَمرٍ ، صاحِ
صَ  نقُ ا أَنْ يَ ام ، وأمّ أقاتِلُ هبِ ر ، سَ ر واحلجَ عِي إال الشجَ إِال فَام مَ بْتُم ، وَ امتَثَلْتُم واستَجَ
 ، جهِ  الوَ َذا  هبِ تَعاىلَ  وَ هُ  بحانَ سُ اهللاَ  ى  أَلقَ ال  وَ  ، هُ  أَقبَلُ ال  الذي  ذا  فهَ  ، يٌّ  حَ وأَنا  ينُ  الدِّ

بُنا إِن شاءَ اهللاُ . نتَخِ يَ ينُنا وَ عِ عوةِ ، فاهللا يُ هِ الدَّ ذِ أنُ هَ ذا شَ كَ فَهَ

ت  تائِجُ لَيسَ نها نَ ضُ عَ خَّ تَتَمَ ةَ حاميَةٌ ، سَ امويَّ ةٍ أَنَّ االنتِخاباتِ السَّ دَّ بلَ مُ  قُلتُ لَكم قَ
نَسألُ اهللاَ التَّوفِيقَ . قُ ، فَ قُ واملاحِ ابِقُ والَّالحِ فِيها السّ ةٍ ، وَ يدَ بِبَعِ

ن املَجاالتِ فِيه  ى جمَالٌ مِ بقَ تَّى ال يَ ن أَصلِهِ ، حَ (٢) مِ عُ ضُ عْ ذا التَضَ عَ هَ فِ رتَ دَّ أَن يَ فَالبُ

لَّم  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ سولَ اهللا صَ ِا كانوا يَعطون رَ قاالً مم نَعوينِ عِ طِيبُ بِلَفظِ (واهللا لَو مَ ه اخلَ جَ (١) أَخرَ
بِلَفظِ  سلِم  مُ وَ يّ  البُخارِ جَ  أَخرَ وَ  ، م)  دهتُ اهَ جلَ نسُ  واإلِ نُّ  واجلِ رُ  واملَدَ رُ  جَ الشَّ م  هُ عَ مَ أقبَلَ  مَّ  ثُ
 ،  ( يهِ لَ عَ م  نَّهُ ألُقاتِلَ لَّم   سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ اهللا  ولَ  سُ رَ يُعطُونَ  كانُوا  ا  ممِ قاالً  عِ نَعُوينِ  مَ لَو  (واهللا 

انظر «كنز العامل» .
عف . (٢) أَي: الضَّ
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ال إِمهالٍ . لٍ وَ ال تَشاغُ ال تَغافُلٍ وَ لٍ وَ اذُ لٍ وال ختَ ن تَكاسُ ةٌ مِ سحَ مَ

ةٍ ، واتِّصالٌ بِأَعاملِ بَعضِ  ثِريَ واحٍ كَ الٍ لَه اتِّصالٌ بِنـَ كلُّ جمَ ةٌ وَ ثريَ االتٌ كَ م جمَ كُ ندَ عِ
 ، يَّةِ  والنـِّ ةِ  مَّ اهلِ ن  مِ بُها  ناسِ يُ ما  ىل  عَ وَ ا  هبِ ومَ  نَقُ أَن  ينا  لَ عَ فَ  ، ةٍ  خمتَلفَ ناطِقَ  مَ يفِ  م  إِخوانِكُ
ه،  ندَ أَن نَختارَ ما هو اخلَريُ عِ نّا ، وَ يه عَ ن اهللا تَعاىلَ فِيام يرضِ ي يُسأَلُ مِ رِ الَّذِ سنِ النَّظَ حُ وَ

و أَرىضَ لَه. ما هُ ولِه وَ سُ إِىل رَ يهِ وَ بُّ إِلَ و أَحَ ما هُ مُّ ، وَ و األَهَ مَ ما هُ دِّ نُقَ وَ

ةِ  عوَ بِالدَّ لِنيَ  غِ املنشَ يفِ  أنِينَةِ  والطُّمَ كينَةِ  السَّ عنَى  مَ نتَرشَِ  يَ أَنْ  دَّ  البُ  (١)  
قارِ  الوَ عىل  نا  تَكلمْ ةٍ  دَّ مُ بلَ  قَ  ، وماً  مُ عُ عاملٍ  لِّ  كُ وَ  ، وصاً  صُ خُ أَصحابِنا  من  اهللا  إِىل 
ناً  كِّ تَمَ لِ مُ مَ لُ يفِ العَ دَّ أَن يَكونَ العامِ البُ ينا ، وَ لَ قبِلُ عَ تِي تُ ةِ الَّ لَ بأنَّ له ارتِباطاً بِاملرحَ
ةٍ من  فاءٍ من املعامَالتِ ، وشاشَ لِكَ بِصَ ن اليَقنيِ ، يَكون ذَ أنِينَةٍ قَوية ، أَصلُها(٢) مِ بِطُمَ

دمِ استعجاالتٍ للنَتائجِ . املشاهداتِ ، وعَ
لُّ  أيتِ الكُ يَ ضِ ، وَ رْ نةُ بالفَ نَّةِ ، والسُّ رضُ بالسُّ نها الفَ  مِ وَّ قَ ابطةٌ ، تَ ورُ مرتَ هِ األمُ ذِ هَ
قَد  وَ  ، انيَّة  للربّ بْدِ  العَ ةَ  يْنونَ كَ ثمرُ  يُ  ، لْبِ  بِالقَ نها  مِ جُ  رُ خيَ  ، بِالكلِّ  والبَعضُ   ، بِالبَعضِ 

يهِ . لَ وا عَ بَحُ ْ لَق اخلَلْقَ لِريَ خَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللا عَ دٍ ، قالَ صَ ىلَ أَحَ دَ عَ قْ رفُ احلِ عْ نْه ، فَام يَ ةُ البُغْضِ مِ ي مادَّ حِ نْمَ بّاينُّ تَ فالرَّ
نا  لَ ذا ، وَ كَ نا هَ ذا إِمامُ ون»(٣) ، هَ لَمُ عْ ُمْ ال يَ إِهنَّ مِي فَ وْ دِ قَ مَّ اهْ لَّم : «اللهُ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ وَ

لِ ١٤١٩ هـ . هرِ  مجاد األوَّ ن شَ ساء الثُّالثاء ٢٤ مِ (١) مَ
أنِينَة . (٢) أَي: الطُّمَ

يُوطِي . ر املنثُور» لِلسِّ يمٍ . انظُر «الدُّ أَبو نُعَ هدِ وَ د يفِ الزُّ أَمحَ يبَةَ وَ واهُ ابنُ أَيبِ شَ (٣) رَ

كِينة يف  أمهية السَّ
حياة الداعي
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تِاممِ بِهِ . ُ باالئْ ربَ رُ األكْ خْ الفَ
 ، راتبٌ  مَ لَه  وَ  ،  (١) مامِ بِاإلِ بْطُ  الرَّ  و يَقْ سَ  .. وةِ  عْ الدَّ يفِ  ريِ  السَّ ةَ  مَّ هِ مُ نّا  مِ بِلَ  قَ إِنْ 
ةِ،  َ ْىلَ احلَرضْ ةَ جمَ َ ا ؛ ألَنَّ احلرضْ اياهتُ تَفانَى هنِ ال تَ ا ، وَ ى غاياهتُ تَناهَ بِ ال تَ رْ راتبُ القُ مَ وَ
الغايةُ  تَنَعتِ  وامْ ةُ  النِّهايَ تَفتِ  فانْ  ، ةِ  يَّ دِ األحَ ةِ  احلَرضْ ْىل  جمَ ةُ  يَّ َدِ األمحْ ةُ  َ احلرضْ تِ  وصارَ

أنينةِ . فاتِ والطُّمَ مدادِ بِالصِّ لِيَّةِ ، واإلِ ةِ األَزَ برسِّ اإلرادَ
م  َةِ يفِ بَواطِنِكُ محْ يعِ الرَّ يبِ اخلَلْقِ مَع تَوسِ رِ قْ كريِ ، يفِ تَ ةِ التَّفْ يَّ دِّ ن جِ لِكَ البدَّ مِ ألَجلِ ذَ
بَبْنا  ي أحْ هو الَّذِ نيِ ، وَ ن اليَقِ تَقاةِ مِ أنِينَةِ املسْ خوانِنا بِالطّمَ نُ إلِ كُ ذَ التَّمَ أخُ تَّى يَ أَنْتُم ، حَ
لِّمَ  املتَكَ ظَمَ  أعْ فَام   ، احلَقِّ  ن  عَ يْبَةُ  الغَ ثُرَ  تَكْ ال  تَّى  حَ  ، قارِ  الوَ يقِ  طَرِ ن  عَ إليْهِ  لَ  التَّوصُّ

ةِ مَن ؟! رضْ يفِ حَ لَمُ أنْتَ مع مَن ؟! وَ عْ (f e d)   [األعراف:٧].. تَ

قارِ  الوَ جانِبِ  ن  مِ  ، ةِ  وَ عْ لِلدَّ بِني  املنْتَسِ ىلَ  عَ سابِقاً  م  نْكُ مِ ةُ  ظَ املُالحَ لِبَتِ  طُ هلَذا 
ةِ يف  فَّ فافِ ، واخلِ تِخْ نِ واالسْ رِ التَّهاوُ ظاهِ مَ بَثِ ، وَ لِ والعَ رِ اهلزْ ظاهِ اءِ مَ ، وإهنْ ةِ يَّ واجلدِّ
تى  ْتلفِ األَماكِن ، حَ ةِ يف خمُ ةِ والعامَّ ه مَع اخلاصَّ المِ كَ طاباتِه وَ خِ كاتِ اإلنسانِ وَ رَ حَ
لُ  تَوصَّ ةٍ له يفِ الباطِنِ يَ قابَ رَ ورٍ مَع احلقِّ ، وَ ضُ دِ حُ هَ شْ ودِ مَ جُ داً يفِ وُ شاهِ راً وَ ؤثِّ يَكونَ مُ
فْعةِ  الرِّ إِبْعادِ  وَ  ، الطُّمأنينةِ  جانِبِ  إِىلَ  كِسُ  فيَنْعَ  ، نيِ  اليَقِ منَ  يبٌ  نَصِ لَه  مَّ  تَ إِذا  لِكَ  بِذَ
ْلِطُ ، حتَّى  لْقٌ ، واخلالِقَ خالِقٌ ، فَال  خيَ رفُ أنَّ اخلَلْقَ خَ عْ نْد اخلَلْقِ ، فيبدأُ يَ لةِ عِ واملنْزِ
واهُ  ن اهللاُ ، فام سِ نايـةٍ مِ ذا اخلَلْطِ إال بِعِ ن هَ لَّصونَ مِ تَخَ ة ال يَ دَ بابِ املجاهَ ن أَرْ ثريٌ مِ كَ

مْ .  دِ مِ قد عُ دَ مُ ، وكلُّ العَ دَ العَ

لِني . لَّم إِمام األنبياءِ واملرسَ سَ حبِه وَ صَ آله وَ ليه وَ ىل اهللا عَ بيب املصطَفَى صَ هوَ احلَ (١) وَ
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تِيادِ  ها إِىل االعْ عُ بَعضُ جِ تَرْ ةً ، وَ نْتَرشِ قارِ ال زالَتْ مُ عاناةُ النَّقصِ يفِ الوَ  مُ
دٍ  دٍ إِىل واحِ ن واحِ إِذا انتَرشََ مِ ثْرٍ يفِ املِزاحِ ، وَ (١) ، أو كُ دٍّ يف الكالمِ كِ يدٍ أو شَ سْ مَ لـِ

ـرُّ املعتادَ املانِعَ لِإلمدادِ .  قِ لَكِن ال نُ م ، وَ ينَهُ ى كاملُعتادِ بَ بقَ يَ
النُّطقِ  ثريةَ  كَ اللِّسانُ  هِ  ذِ هَ كانَت  وَ  ، ةِ  عوَ الدَّ حالِ  لسانُ  كِينَةِ ..  والسَّ قارِ  الوَ ودُ  جُ وُ
يدُ انتباهاً  ذا األَمرُ نُرِ تَّى اجلَامدُ ، فَهَ رُ حَ تَأَثَّ م يَ يهِ لُّ ناظِرٍ إِلَ جالِنا األَوائِلِ ، فَكانَ كُ بَنيَ رِ
هوَ لِباسُ أَهلِ  ذا اللِّباسَ ، وَ لبَسَ هَ دٍ أَنْ يَ لِّ واحِ دَّ لِكُ البُ ةٌ لِإلمدادِ ، وَ دَ نه ؛ ألَنَّه قاعِ مِ

ه . جهِ ىل وَ عَ قتِهِ ، وَ ةِ ، إِنّام يَكونُ املِزاحُ يفِ وَ عوَ الدِّ
لِنَرشِ    ، املَجالِ  ذا  هَ يفِ  سائِلَ  وَ ونَ  ذُ تَّخِ تَ  ، اهلَزلِ  ةِ  ثرَ كَ وَ االبتِذالِ  ن  عَ احلَدُّ  يَنبَغِي  فَ

م حيثُام كانُوا . خاً فِيهِ يثُ يَبقى راسِ قارِ بَني الطُّالبِ ، بِحَ ثَوبِ الوَ

 .. هِ األبوابِ ذِ ثلِ هَ تحِ مِ د فَ ةِ بَعَ لَ هِ املَرحَ ذِ ةً يفِ هَ م خاصَّ نكُ يد مِ  (٢) نُرِ
 ، هِ يفِ االنتِشارِ طَريقِ جالِهِ وَ ذَ بِمَ أخُ تَّى يَ م ، حَ ينكُ قارِ بَ ن انتِشارِ الوَ ءٍ مِ وا بِيشَ فُ أَنْ تتَّصِ
يازةِ  حِ يف  ببِها  بِسَ نَقصٌ  وَ  ، ورةِ  الصُّ يفِ  عفٌ  ضَ ا  هبِ صلُ  حيَ الَّتي  األَسبابِ  ةِ  لَ مجُ ن  مِ وَ

دِّ . ةُ اجلِ قلَّ ه ، وَ جمِ يادةُ املِزاحِ ، واألَخذُ بأكثَر من حَ عةِ .. زِ املَدلوالتِ الواسِ
م ،  م بِأَعاملِكُ كُ ندَ قِيامِ عِ طَتِكم ، فِيام بَينكم وَ باسَ مُ كم وَ ونُ مزاحِ ؤُ نتَظِمَ شُ يدُ أَنْ تَ نُرِ فَ
ثرةَ  كَ كِ وَ حِ ثرةَ الضَّ وا كَ دُ وَّ ةِ ، تَعَ عوَ ن املشتَغِلِني بِالدَّ ثِريٍ مِ (٣) يفِ كَ َ ذا األَمرُ استَرشْ فَهَ

ةِ واألدَبِ . وءَ لُّ بِاملرُ وتٍ خيُِ فعِ صَ (١) أَي: رَ
ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ  صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ ةُ السَّ يلَ (٢) لَ

(٣) أَي : انتَرشَ .

أمهيّة التّحيلّ 
كينة  بالسّ

والوقار يف 
شؤوننا املختلفة

فيام يتعلق بشأن 
كينة والوقار السّ
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سنَ  يدُ منّا حُ رِ ذا يُ لِهَ بُه ، فَ بَلُ صاحِ قْ زالً ، فال يُ ـزلِ صارَ هَ دُّ إِذا اختَلَطَ بِاهلَ املِزاحِ ، واجلِ
قياسٍ . مِ

بةِ فِيها، إِالّ أَنَّ  ةِ والواجِ عاملِ املطلُوبَ ةٌ أَمامَ األَ لِيلَ ياتِنا قَ عامرُ يفِ حَ  (١) األَ
. اعاتِ م يفِ األَوقاتِ والسّ لَكُ محنُ عادَ كثرياً ، اهللاُ يباركُ لنا وَ كَ فِيهِ الرَّ ليلَ إِذا بارَ القَ

ال  رورِ األوقاتِ وَ تَم بمُ مَن ملَ هيَ هِ ، وَ ورِ رُ بِمُ قتِ وَ تمُّ بِالوَ ةُ ملَن هيَ كَ لُ الربَ صُ إِنَّام حتَ وَ
نا  كُ لَ بارِ هالةٍ ، اهللاُ يُ فلةٍ وجَ ها .. صاحبُ غَ ياعِ ضَ ا وَ واهتِ تمُّ بِفَ ال هيَ كةَ فِيها وَ يَطلُبُ الربَ

م يفِ األَوقاتِ واألَعامرِ إِن شاءَ اهللاُ . لَكُ وَ
 ، مِّ املهِ عىلَ  مِّ  األَهَ يمِ  تَقدِ وَ تقانِ  اإلِ جهِ  وَ ىل  عَ ةُ  يلَ اجلَمِ ةُ  احلالَ ي  هِ لِ  ـمَ العَ لةُ  واصَ مُ
رشِّ  وَ اخلَريينِ  ريِ  خَ بَنيَ  يِّزَ  متُ أن  لكنْ  وَ  ،  ِّ والرشَّ اخلَريِ  بَنيَ  قَ  رِّ فَ تُ أَنْ  قهُ  الفِ ليسَ  وَ

. ينِ الرشَّ
ن  عَ فِيه  لِلتَّخيلِّ  م  طَلبِكُ وَ  ، قبالِ  اإلِ دقِ  بِصِ م  كُ قِ قُّ حتَ عَ  مَ لِ  مَ العَ يفِ  م  وانطِالقُكُ
ادقِ  م الصّ يكُ ةُ يفِ تَآخِ عةُ والقوَّ صدِ ، والسِّ حةِ القَ ةُ صِ المَ وماتِ يفِ األَوصافِ عَ املَذمُ

حِ . لُّها آيةُ النُّجْ لةِ لِلباطِن واألَعضاءِ كُ لِّ ةِ املتَخَ م األَكِيدَ َبتِكُ حمَ وَ
هُ يفِ طَلَبِ  تِي تُوقِعُ يهُ اخلَياالتِ الَّ ْوِ يهِ إِال متَ أَخِ قطَعُ بَنيَ اإلنسانِ وَ ن قاطِعٍ يَ لَيسَ مِ وَ
طَلبِ  وَ  ، ريِ  الغَ ن  مِ وقِ  احلقُ طَلبِ  وَ اجلاهاتِ  قَصدِ  ن  مِ  ، طَلبِهِ  ن  مِ بُّ  الرَّ ره  ذَّ حَ ما 
بِّسُ  لَ أنِه ، أَو تُ ن شَ نِّيهِ بِام لَيسَ مِ ـَ لِكَ ، أو متُ ما إِىل ذَ لُوبِ اخلَلقِ وَ ينِ يفِ قُ لةِ بالدِّ املَنزِ
لَّصَ  ختَ إِذا  إِال  وَ  ، نعُ  متَ الَّتي  اخلَياالتِ  ن  مِ لِكَ  ذَ ري  غَ وَ  ، اخلَريِ  ضِ  عرَ مَ يفِ   َّ الرشَّ ليه  عَ

هرِ  مجاد األول ١٤٢٠ هـ . ن شَ (١) يفِ ١٦ مِ

فيام يتعلّق 
بصدق الوجهة 
التي تظهر من 
خالل الثّبات 

ومظاهر 
كينة والوقار السّ
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 ، الكائِناتِ  أَصنافِ  بَني  وَ ينَه  بَ األُنْسُ  ثَبتَ  واخلَياالتِ ..  األَوهامِ  هِ  ذِ هَ ن  مِ نسانُ  اإلِ
لِكَ . تْ لَه بَعضُ اآلياتِ يفِ ذَ ربَّام ظَهرَ وَ

ن  مِ فتُم  فخِ الظّاهرَ  تُمُ  أصلَحْ  : تَأدباتٍ  مُ م  وهلَ حَ باعَ  السِّ أَوا  رَ ملا  قِيلَ  ام  كَ
 : رَ وا اآلخَ أَلُ سَ لِكَ ، وَ ريِ ذَ باعُ إِىل غَ نا الباطنَ فَخافت منّا السِّ أَصلَحْ باعِ وَ السِّ
يكَ  دَ قد أجاعوه فجاءَ وتأدَّبَ بَنيَ يَ كَ وَ سَ بُعَ ليفرتِ ليك السَّ ينَام أَدخلوا عَ حِ
وا عنه  دُ لُّوه وأبعَ رامةَ أَجَ هِ الكَ ذِ ا هَ أوْ لَسَ حارساً لَكَ ، وملا رَ جَ جلَيكَ وَ بَّلَ رِ قَ وَ
كَ  بُعُ فيها ليفرتسَ لَ عليكَ السَّ وه ، قالوا له : اللَّحظةُ التي دَخَ بُعَ وأَطلَقُ السَّ
يقِ  قِ حتَ يفِ  اعةِ  السّ تِلكَ  رُ  أُفَكِّ نتُ  كُ  : قالَ  ؟  رُ  كِّ فَ تُ نتَ  كُ ماذا  يفِ  جائعٌ  وهو 

ذا الثَّباتُ ؟ يفَ هَ أَيتَ كَ (١) . أَرَ هاءِ قَ ندَ الفُ باعِ عِ رِ السِّ ؤْ كمِ سُ ةِ حُ سأَلَ مَ
وا  قامُ ُالَّسِ وَ عَ بَعضُ اجلْ زِ فَ بدِ القادرِ اجلَيالينِ فَ نا عَ لسِ سيِّدِ طَت احليَّةُ يفِ جمَ قَ ملَا سَ وَ
ملَ  رْ وَ مل يتكدَّ ْ وَ تَغريَّ مل يَ هُ وَ قطَعْ دَرسَ مل يَ رِ ، فاستَمرَّ وَ دَ تكلمُ يف القَ هو يَ ن املَجلِسِ وَ مِ
تَجّ ،  رْ ملَ يَ جْ وَ عِ نزَ يثِه ملَ يَ دِ ستَمرٌ يفِ حَ و مُ هُ بَتِه وَ قَ تْ بِرَ تَوَ مَّ الْ نه ، ثُ نَتْ مِ تَّى دَ رْ ، حَ تَأَثَّ يَ
إِنَّام  هُ ، وَ هِ ملَ يَقطعْ هو يفِ دَرسِ ا وَ أهنِ ت يفِ شَ مَضَ تِ احليَّةُ وَ رجَ مَّ األُنسُ لَه وخَ حتّى تَ

ةٌ . هِ أَمثِلَ ذِ هَ
عةٌ  هم أَنواعٌ منَوَّ ندَ ال زالتْ عِ الحِ وَ ربِ الصّ َذا الدَّ وا هبِ لَّقُ عَ ينَ تَ ذِ ن الَّ و مِ نَحنُ نَشكُ وَ
هِ  ذِ هَ وَ  ، م  يهِ والَ حَ أُ  يَطرَ أَو  م  هلَ ضُ  يَعرِ مما  بِأَصنافٍ  عاجاتِ  واالنزِ التَّأثِرياتِ  ن  مِ
دقِ  صِ يفِ  نَقصٍ  وَ  ، ةِ  جهَ الوِ يفِ  عفٍ  ضَ ةُ  المَ عَ والتَّأثرياتُ  اتُ  ريُّ والتَّغَ عاجاتُ  االنزِ

لطانِ اجلائِر  بَ إِىل السُّ هَ ما ذَ ندَ د عِ اهِ د الزّ نانُ بن حمُمَّ ن بُ سَ يخ أَيبِ احلَ ة لِلشَّ هِ القِصَّ ذِ ثَت هَ دَ (١) حَ
ليَة» أليبِ  ه . اُنظُر «احلِ سَ ِ د لِيَفرتَ يهِ األسَ لَ ل عَ أُدخِ ه ، فَ ورَ جَ ه وَ ليه طَيشَ نكِر عَ د بن طُولُون يُ حممَّ

يخ بَغداد» . يم ، وَ «تارِ نُعَ
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عاينِ الثَّباتِ . فَقدٍ يفِ مَ صدِ ، وَ القَ
دقُ  والصِّ بِّكم  بِرَ يامنُ  اإلِ بَتَ  ثَ لَّام  كُ وَ  ، والباطِنِ  رِ  الظّاهِ ونِ  ؤُ شُ بَني  ةٌ  ابِطَ رتَ مُ ي  هِ وَ
لَّ  جَ بِه  واألُنسِ  ضاه  رِ وَ ربِه  قُ لَبِ  طَ مِن  فِيها  نُ  يَسكُ ملِا  نُ  البَواطـِ جَ  عِ نزَ تَ لَن  فَ ه..  عَ مَ
ن  مِ بِها وَ قلُّ تَ ها وَ هِ ميعِ أَوجُ ها بِجَ ن الكائنات بِأرسِ ءٌ مِ لِكَ يشَ ن ذَ هُ عَ جُ اللُهُ ، ما يُزعِ جَ

ِيعِ اجلَوانِبِ .  مجَ
 ، والباطِنِ  الظّاهرِ  بَني  بِطٌ  رتَ مُ هوَ  ي  الَّذِ الثَّباتِ  ذا  هَ ن  مِ يبُنا  نَصِ نَأخذَ  أن  دَّ  فَالبُ
وَ  هُ ما  إِسقاطِ  وَ  ، لِيلٍ  بِجَ ليسَ  ما  إِجاللِ  يفِ  النّاسِ  يثِ  دِ حَ وَ فِ  خارِ الزَّ ونُ  ؤُ شُ ا  أمّ
عِ  الرشَّ يزانِ  مِ ريِ  غَ ىل  عَ ا  وهنَ ُ عتَربِ يَ تِي  الَّ واالعتِباراتُ   ، لِكَ  ذَ إِىل  ما  وَ ظيمٌ  عَ احلقِّ  ندَ  عِ

ن النّاسِ . ثِرياً مِ شُّ كَ رُ تَغُ هِ ظَواهِ ذِ يفِ كلُّ هَ ِ الرشَّ
لِكَ ،  ما إِىلَ ذَ رِ وَ جدِ أَو التَّأثُّ إِظهارِ الوَ كةِ وَ لِكَ أَيضاً اإلِرساعُ إِىل إِظهارِ احلَرَ ن ذَ ومِ
ةِ الَّتي  حَ لامتِ النّابِيةِ واألَلفاظِ اجلارِ ن الكَ قتَضاها مِ ودِ مُ جُ ندَ وُ ةِ عِ ةُ االستِثارَ عَ رسُ وَ
خٌ ؟!  ذا راسِ ل هَ ذا صادقٌ ؟! وهَ ل هَ هَ ذا ثابِتٌ ؟! وَ ل هَ يَتَأثرُ هبا ، فَهَ ةٍ فَ عَ هُ بِرسُ كُ رِّ حتُ
لَ البَعضُ إِىل أَن  تى يَصِ ةٍ ، حَ عَ يهِ بِرسُ لَ رُ عَ ةِ تُؤثِّ يطَ واعِي البَسِ يبُ أَنَّ بَعضَ الدَّ جِ والعَ
حَ  يدُ أَن يَمزَ رِ بَهُ .. يُ لُ ما يُالقِي صاحِ ظةٍ ، فأوَّ قارَ يفِ أَدنَى حلَ ليهِ الوَ أقلَّ داعٍ يُضيِّعُ عَ
مَ  رِ ة ؟! فَحُ جهَ دقٌ يفِ الوِ ذا صِ ل هَ ذا ثَباتٌ ؟! هَ ن ثَباتٍ ! هل هَ لِكَ مِ عه ، فَام فَوقَ ذَ مَ

لِكَ . بَبِ ذَ قِّي بِسَ م الرتَّ نهُ ـثِريٌ مِ كَ
 ، ةٌ  يفَ رشَ داتٌ  شاهَ مُ هم  جُ تُزعِ فَام   ، جهاتِ  الوِ هِ  ذِ هَ يفِ  احلَقِّ  مَع  ادِقونَ  الصّ ا  أَمّ
 ، لَيه  عَ رُ  تُؤثِّ ما  جائِبِ  العَ من  ألصنافٍ   َ عواملِ بعد   َ واملِ عَ وانكِشافُ   ، ةٌ  بَديعَ نُ  اسِ حمَ وَ
سَّ بِكلِّ  يدُ أَن حيُ رِ يُ جابِ وَ زالُ يفِ احلِ م ال يَ هُ أَحدُ ةٍ ، وَ ركَ ن كلِّ حَ تَأثَّرونَ مِ ؤالءِ يَ هَ وَ
ءٌ  دثُ يشَ نا ما حيَ ندَ وسِ عِ ي العاملِ املحسُ رِ ، فَفِ لَيه يفِ الظّاهِ رُ عَ ؤثِّ ءٍ يُ كلُّ يشَ ءٍ ، وَ يشَ
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هوَ يفِ دَرسٍ  يهِ أَحياناً وَ تُ إِلَ لتَفِ يهِ بِرسعةٍ ، يَ فَ إِلَ ن عادةِ النَّفسِ أَن تَتشوَّ مِ ريبٌ إِال وَ غَ
لَتْ فِيه  أَصَّ ةً فام تَ فَّ ه خِ دُ يفِ نَفسِ م دائامً جيَ هُ بَعضُ هُ أَنت ؟! وَ تَتَوجَّ تَى سَ أَو يفِ ذِكرٍ ، مَ

قارِ . يِّعاً نَصيبَهُ من الوَ ضَ زالُ مُ نَواتٌ وال يَ قارِ ، له سَ ةُ الوَ فَ صِ
ةِ  جهَ الوُ وأَهلَ  نا  أَحبابَ وَ نا  أَصحابَ وَ الثَّباتَ  نا  يَرزقُ وَ  ، التَّثبيتِ  أَبوابَ  لنا  فتَحُ  يَ اهللاُ 
يفِ  ها  وانتشارِ عوةِ  الدَّ ريِ  سَ بةِ  ملِواكَ مْ  هيَيِّئُكُ فاتِ  الصِّ هِ  ذِ هَ ن  مِ التَّنبُّهُ   ، بيلِ  السَّ ذا  هَ يفِ 

يّات . الربَ
ويُّ يف  ببُ القَ إِال فاألُمورُ كلُّها قائمةٌ بِاهللاِ والسَّ ضِ ، وَ رُّ نّا أَدنَى التَّعَ ُ مِ تَربَ عْ ذا يُ هَ وَ
  وَ ما سِ لَّم وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ بدِ اهللا صَ دِ بن عَ نا حممَّ يِّدِ بيِّهِ سَ ذا نورُ نَ كلِّ هَ

. رُ ظاهِ لِكَ مَ ذَ
ـرٌ ظاهِ أَنـا  ـمْ  كُ لَ ال  ذايتِ  بـِ ـرُذايتِ  ظاهِ مَ إِالّ  ـوانُ  األَكْ هِ  ـذِ هَ مـا  وَ

افُ  دَ قَولٍ ، االعرتِ قيدةٌ ليسَ جمرَّ عناهُ عَ اف هللا .. االعرتافُ هللا مَ يخُ جانِبِ االعرتِ تَرسِ
نّا إِىل اهتِاممٍ بِه. تاجُ مِ ربِ حيَ ذا الدَّ ينَ يفِ هَ ائِرِ هللا تعاىل الذي كانَ يف بَواطِن السّ

مَن فَوقهم  ي فَوقَه وَ رْ ملَن فَوقَ والَّذِ افِ ، اُنْظُ ذا االعرتِ ىلَ هَ رُ عَ يفَ نَقدِ بُ كَ أنا أتَعجَّ
بِ  قِ واألَقرَ رِ واألَصدَ بِّ ،  إِىل  األَزكَى  واألَطهَ ن الرَّ ربِ مِ جاتِ القُ رَ بِ دَ إِىل أَقرَ

فُ .(٢) بِي»(١) إذاً فنَحنُ كيفَ نَعرتَِ نْ أَبُوءُ بِذَ َّ وَ يلَ تِكَ عَ مَ يقول: «أَبُوءُ لَكَ بِنِعْ
ـمْ ثْلَهُ مِ ونُـوا  تَكُ  ْ ملَ إنْ  وا  ـبَّهُ تَشَ (٢)فَ فَـالحُ بالكِــرامِ  ـبُّهَ  التَّشَ إنَّ 

اد بنِ أَوسٍ . دّ يثِ شَ دِ ن حَ يُّ مِ واه البُخارِ (١) رَ
ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ فِ ، مِ وُّ جالِ التَّصَ ن رِ دِي مِ رْ وَ هرَ ين السَّ (٢) البَيتُ لِشهابِ الدِّ

األرواحُ         م  إِلَيكُ نُّ  حتَ بَداً  احُأَ والرّ ا  حياهنُ رَ م  صالُكُ وِ وَ
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م  هُ إِنَّام   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ رِ  األَطهَ الطُّهرِ  مَع  إِال  ذا  هَ افِ  االعرتِ ةُ  يقَ قِ حَ ما 
هِ اخلَريات . ذِ ىل هَ إِيّاكم عَ نا وَ عُ ِم ، اهللا جيمَ بِ قُرهبِ سَ ىل حَ ندَ اهللا عَ جاتٌ عِ رَ دَ

 ، بطٍ  ضَ مَع  بطٌ  رَ وَ  ، تْمٍ  كَ عَ  مَ فَهمٌ  وَ  ، زمٍ  حَ يف  زمٌ  عَ  .. ـتُنا  يقَ رِ طَ  (١)  
قِّي ، مَع االتِّزانِ يفِ  دِّ يفِ الرتَّ يخِ اجلِ سِ طَلبٌ مَع أَدَبٍ ، مَع اعتِناءٍ بِرتَ ةٍ ، وَ َّ ةٌ يفِ مهِ دمَ خِ وَ

عوة . دمةِ الدَّ رِ يف خِ كُّ لمِ والتَّفَ لوكِ والعِ ؤونِ السُّ شُ

نِ النَّظرِ  سْ حُ ةِ وَ يَّ دِّ طِيَّةِ واجلِ سَ باطِ والوَ بطِ واالنضِ دِ الضَّ ِيعُ قَواعِ  مجَ
وقِيَّة .  يهاتِ الفَ ةٌ يفِ التَّوجِ ودَ وجُ ورِ مَ يفِ األُمُ

 ، بِيشءٍ  وا  تَعبَؤُُ وال   ، ةٍ  وّ بِقُ األَعاملَ  لُوا  تُواصِ أَن  لَيكم  عَ هُ  حُ نَطرَ ممّا  صدُ  فالقَ
قَطفَ  يدُ  رِ يُ ي  والَّذِ  ، ولٌ  فُ غَ  .. النَّرصِ  ر  ظاهِ مَ إِىل  فُ  وِّ واملتَشَ  ، هولٌ  جَ  .. سولُ فالكَ
بايل  ي ال يُ والَّذِ  ، لولٌ واملسافةَ .. مَ قةَ  لُ الشُّ ي يطوِّ والَّذِ ولٌ ،  جُ قتِهِ .. عَ وَ رِ قَبل  الثَّمَ
أنُ  شَ لُ  والواصِ  ، ولَ  صُ الوُ نالَ  يَ أَنْ  كُ  يُوشَ ول  قُ والعَ  ، ولٌ  قُ عَ  .. اجلوعِ  وال  بالظمأِ 

يَطُول . ضُ وَ ه يَعرُ دِ جمَ فَضلِه وَ

استِسالمٍ  بِال  قدامِ  اإلِ بُ  فَصاحِ  ، واستِسالمٍ  إِقدامٍ  مِن  دَّ  البُ  (٢)  
دَّ من استسالمٍ  ت املرامَ ، فالبُ وِّ فَ بُ االستِسالمِ بِال إِقدامٍ يُ ه إِىل اهنِدامٍ ، وصاحِ أَمرُ

ةِ عام ١٤١٩هـ . كَ جّ املبارَ ام احلَ (١) أَيّ
(٢) عام ١٤٢٢هـ .

مشرياً إىل بعض 
قواعد هذا 
املسلك

القصد أن 
تواصلوا 
األعامل بقوة

ثمرة اإلقدام مع 
االستسالم
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ستَسلِمٌ راضٍ  أيَ ، وأَنتَ مُ عُ الرَّ رُ وتَضَ وإقدامٍ ، بحيثُ تعملُ وجتتهدُ وتبذلُ وتفكِّ
حُ .  ناك النُجْ نقادٌ ، فَهُ ئنٌّ مُ مطمَ

ونَ  يُسلِّمُ عناه وَ لَ مَ نا أَوَّ هُ أَصحابُ قَ فْ ولُه يَ ي نَقُ المِ الَّذِ ن الكَ ريٌ مِ ثـِ  (١) كَ
م  أَذواقِهِ م وَ ىلَ أَحواهلِ ال عَ م وَ ىلَ واقِعِهِ هُ عَ ونَ لُ نزِ لَكن ما يُ بولَ تَسلِيمٍ ، وَ قبَلُونَه قَ يَ بِه وَ
هُ ؟ ال .  لْ يَصبَغُ بِهِ واقِعَ لَكِن هَ يحاً وَ حِ صَ الماً طَـيِّباً وَ م كَ هُ دُ م ، يَقولُ أَحَ هِ ورِ عُ شُ وَ
لُه واقِعاً يفِ واقِعِه؟  عَ ل جيَ التِه ؟ ال . هَ هُ بِهِ معامَ ل يُوجِّ هُ يفِ أَحوالِهِ ؟ ال . هَ مُ َكِّ ل حيُ هَ
 ، لُهُ ال يَستَعمِ واءَ وَ تِّـب الدَّ رَ ي يُ ثلَ الَّذِ يَكونُ مِ لَّمٌ بِه ، فَ سَ مُ يحٌ وَ حِ نده صَ المُ عِ ال . الكَ

يدُ أن يسكرَ به. يرِ بُه وَ ال يَرشَ كِيلُ اخلَمرَ وَ يَ وَ
نْ ْرٍ ملَ تَكُ طْـلِ مخَ يْ رَ ـوْ كِلْتَ أَلفَ لَ بِوَ ــرَ تَشْ  ْ ملَ إِذا  ـوانـاً   نَشْ ـريَ   لِتَصِ

 ، دٍ  واحِ دٍ  قصَ مَ وَ  ، ةٍ  دَ واحِ ةٍ  جهَ وُ أَهلُ  ةِ  عوَ الدَّ ي  تَلقِّ يفِ  م  أَصلُكُ  (٢)  
ةِ واحدٌ أَيضاً . يدانِ احلَرضَ يحِ مَ ن فَسِ تَحَ لَكم بابٌ مِ وانفَ

ةِ  عوَ الدَّ ةِ  صلَحَ بِمَ نَنطَلِقُ  يفَ  كَ فِيهِ  فُ  نَعرِ اداً  احتِّ لُوبِ  القُ ادُ  احتِّ لِكَ  ذَ قتَىضَ  مُ فَكانَ 
رَ  ذا األَمْ رِ أَنَّ هَ ليه يفِ تَصوُّ رُ عَ ن كلِّ ما نقدِ لَ عَ ا دَعوةٌ ، متَجنِّبنيَ التَّكاسُ يثُ أَهنَّ ن حَ مِ
لِكَ االستِعجالَ  ذَ نِّبِنيَ كَ تَجَ مُ ط ، وَ نّا فَقَ نا أَو أَنَّه هيمُّ أَفراداً مِ سؤولِيَّتِنا أَو تَكلِيفِ فَوق مَ

ىلَ االستِشارةِ . رصِ عَ شعارِ واحلِ ونِ اإلِ ن دُ ورِ والبَتِّ فِيها مِ يفِ قَطعِ األُمُ

ب ١٤٢٠ هـ . جَ هرِ  رَ ن شَ ةُ األربِعاء ١٧ مِ يلَ (١) لَ
عبانَ  ١٤٢٢ هـ . هرِ  شَ ن شَ ة ٢٤ مِ عَ مُ ةِ اجلُ يلَ لِكَ يفِ لَ ذَ (٢) وَ

يف تنزيل 
املوعظة عىل 
أرض الواقع

يف فهم بعض 
قواعد العمل 
عويّ الدّ
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 (١) األَمرِ رضُ  عَ ثمّ  ةً  َ بارشَ مُ فِيها  البَتُّ  بُ  فَيجِ فِيها  طعِ  القَ إِىل  تاجُ  حتَ أَحوالٌ  ناكَ  هُ
ال  التي  ةُ  املُشكِلَ األَحوالُ  ي  هِ وَ واالستِعجالِ  فِيها  للبَتِّ  داعِي  ال  أَحوالٌ  هناك  وَ  ،

فُ ما عاقِبَتُها(٢) . رَ عْ يُ
سنِ البَـذلِ يفِ خمتَلَفِ األَحوالِ ،  ن حُ صالَ لَه عَ ُّ اجتِامعٍ يفِ األَعاملِ ال انفِ نا رسِ ندَ عِ فَ
ةِ  لَّم عليه أَصحابَه ، فرأَيناهم مَع قوّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ عوةِ صَ بُ الدَّ عَ صاحِ هوَ ما مجَ وَ
عي االنطالقاتِ فيام حييطُ هبم ، كلٌّ يف  م احرتاماً وتَوقِرياً وحمبةً وتَشاوراً واسِ تَرابُطِهِ

وه . فَعُ م أَمرٌ .. رَ لَيهِ لَ عَ تَّى إِذا أشكَ مكانِهِ وحالِهِ وشأنِهِ حَ
يُودِهم بِرسِِّ االجتامعِ ،  ةَ قُ يقَ قِ ةُ حَ (٣) االنطِالقَ لَّ ملَ حتُ يُّدٍ ، وَ قَ ابُطُ إِىلَ تَ ِمُ الرتَّ ؤدِّ هبِ ملَ يُ

. يِّ أَيضاً وِ م القَ ةِ ، وتَرابُطِهِ ويَّ م القَ تِهِ ِّ انطِالقَ جهُ العِالقة بَـني رسِ يَ وَ فِ فَخَ
) اخلَفاءُ  فِنَتْ معاين (أنا فُالنٌ دُ ) وَ عاينِ (أَنا خادِمٌ تْ مَ قامَ ودَ وَ رفْتَ املقصُ لَكِن إِذا عَ وَ
ةِ االنطِالقِ واستِنفاذِ  وَّ وحٍ تَستَطِيعُ عىلَ قُ ضُ لِّ وُ بِكُ تَّضحُ ، فَ ةِ يَنكشفُ ويَ هِ العِالقَ ذِ يفِ هَ
ن إِخوانِك  قتَ أَن يَقولَ األَكثَرُ مِ أيِكَ وَ ن رَ لٌ عَ متَنازِ رٌ وَ مشاوِ بِطٌ وَ رتَ أَنتَ مُ اجلُهدِ ، وَ

ل . مَ ثـريُ العَ ثِريُ االنطِالقِ .. كَ احِ .. كَ ثِريُ االقـرتِ لِكَ أَنتَ كَ عَ ذَ مَ الفِه ، وَ بِخِ
يهاتِ  والتَّوجِ تِيباتِ  الرتَّ لِبَعضِ  م  هُ أَخذُ أَحياناً  املَسألةِ  هِ  ذِ هَ فاءِ  خَ ن  مِ لُ  صُ حيَ د  فَقَ
لُ  صِ يَنفَ فَ  ، لَيه  عَ لَتْ  نَزَ آيةٌ  ا  أَهنَّ كَ وَ النَّصِّ  ن  مِ هُ  مَ هِ فَ فَهمٍ  ىلَ  عَ  ٍ قتَرصِ مُ بَني  ما  مْ  هُ فَ نّا،  مِ
يهاتِ  ُ التوجِ ا ، وما بَنيَ من يُفرسِّ رصُ هبِ يَنحَ نها وَ بارةِ أَو املرادِ مِ ودِ العِ صُ قْ ن مَ لِكَ عَ بِذَ

لَيسَ  حاً  واضِ ةِ  دَ القاعِ هِ  ذِ هَ ىلَ  عَ البِناءُ  كانَ  وَ لُها  أَصْ وَ هتُا  دَ قاعِ تْ  عَ ضِ وُ تِي  الَّ األحوالُ  يَ  هِ وَ  (١)
. شكِلٍ بِمُ

ةِ التَأينِّ وعدمُ االستعجالِ يف الفصلِ فيها إذ ربام يرتتبُ عىل ذلك  هِ احلالَ ذِ ثلِ هَ نُ يفِ مِ يُستَحسَ (٢) فَ
رضرٌ .

(٣) أي: تُطلِق .
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يمٌ .  مِ ورِ ذَ مُ يفَِ األُ ا ربَّام كذا أو معناها كذا فيتفلَّتُ منها(١) وكِال طَرَ بِأَهنَّ
هِ النُّفوسِ ، ألَننا نَحتاجُ إِىل أَن  ذِ ها إِىلَ هَ عُ رجِ مَ هِ األَشياءِ وَ ةِ احلَلِّ هلَذِ عَ ن رسُ دَّ مِ فَالبُ
نَظَراهتِم  ي يفِ اعتِباراهتِم وَ بَّام هِ (٢) ، رُ ها النّاسُ فُ ألَ وهٍ ما يَ عاتِنا والعاملَ بِوجُ هَ جمتَمَ نواجِ

يبَة .   رِ غَ
رَ النّاسُ  وَّ ةِ تَصَ عوَ هِ الدَّ ن املنتَمِني هلَذِ داً مِ دَ ناكَ عَ بَبِ أَنَّ هُ ةٌ اآلنَ بِسَ وائِقُ قائِمَ ناكَ عَ هُ
الُ ظُهورٍ أَو مبالغةٍ يفِ  ا جمَ ةِ .. أَهنَّ عوَ هِ الدَّ ذِ ن هَ م عَ فاهتِ تَرصُّ بَبِ بَعضِ أَلفاظِهم وَ بِسَ
يقٍ  لُّ تَفرِ حمَ ةٍ بَني النّاسِ ، وَ لَ ي حمَلُّ مفاضَ ين ، أَو هِ رِ ىل اآلخَ ه عَ دٍ وتَعظِيمِ يمِ أَحَ تَكرِ
غارِ فيها ، كلُّ  وضِ الصِّ خَ ىل املَقاماتِ وَ لُّ تَطاولٍ عَ يفِ اإلِحسانِ واألَخالقِ ، أَو حمَ
راتُ  وُّ هِ التَّصَ ذِ هَ عوةِ، وَ وائقَ للدَّ ودِ اآلن عَ لتْ يفِ الواقِعِ املَوجُ كَّ راتِ شَ هِ التَّصوُّ ذِ هَ
بطِ  ضَ مِ  دَ عَ وَ  ، لِامتِ  الكَ بَعضِ  بطِ  ضَ مِ  عدَ ن  مِ تْ  جاءَ إِنَّام  وَ فَراغٍ  ن  مِ لِلنّاسِ  تَأتِ  ملَ 
ن  مِ تَكون  انطِالقاتٍ  إِىل  نَحتاجُ  وَ  ، تِنا  دَعوَ جهِ  وَ  ِ تَبنيُّ إِىل  نَحن  نَحتاجُ  فَ  ، فاتِ ّ التَّرصَ

جه . ذا الوَ ن هَ مجةَ عَ نُ الرتَّ سِ ينِنا حتُ بَ
ا  أهنِ هِ مِن شَ ذِ هَ إِفرادُ القَصدِ لِلحقِّ ، فَ وائِبِها ، وَ لِيصُ األَنفسِ مِن شَ تِنا ختَ جهُ دَعوَ وَ

قوطُ االعتِباراتِ الَّتي بَنيَ النّاس كلِّها . سُ
يفِ  أَو  لٍ  فَ حمَ يفِ  دٌ  أَحَ نا  مَ يقدِّ أَن  قَصدٌ  نا  لَ لَيسَ  أَنَّه  بَواطِنِنا  يفِ  خَ  نرسِّ أَن  إِىل  فنَحتاجُ 

م ألهنَّم  نهُ يهُ مِ ذا التَّوجِ رَ هَ دَ ولَ لَه : إِنَّام صَ قُ تى يَ بَها حَ يطانُ صاحِ دَ الشَّ بَّام ساعَ ي : رُ يِّدِ (١) قالَ سَ
تُكَ  إِذا كانَ قادَ ٌ ، فَ نيَّ عَ المٌ مُ م كَ يهِ لَ إِلَ م فُالنٌ أَو نُقِ لَيهِ رَ عَ بَّام أَثَّ تَك أَو ألنَّه رُ يقَ قِ فُونَ حَ عرِ ال يَ

ةٍ . قادَ يُوخٍ وَ ن شُ ثْ لَك عَ بْ وابحَ ةِ اذهَ ورَ هِ الصُّ َذِ كَ هبِ يُوخُ شُ وَ
ىل  لمُ عَ هُ واحلِ فضُ نا رَ ندَ إِيثارٌ لِلباطِل عِ هُ وَ نا احتِقارُ ندَ تَعظِيمٌ لِلفاينِ عِ ، فَ ها النّاسُ عتادُ (٢) أَي: ما يَ
وءُ  سُ محتُهُ ، وَ نا رَ ندَ رَ عِ كَ بَّةٌ ، واستِثقالُ مَن مَ نا حمَ ندَ بَّ عِ بُغْضُ مَن سَ نا إِحسانٌ ، وَ ندَ مَن آذَ عِ

سنُ ظَنٍّ بِهِ . نا حُ ندَ ىصَ عِ ن عَ ظَنٍّ بِمَ
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بلَنا  عارُ األَنبِياءِ قَ و شِ نا هُ عارُ يئاً،  بَل شِ ال أَن يُعطِيَنا شَ دٌ ، وَ نا أَحَ حَ ال أَن يَمدَ لِسٍ ، وَ جمَ
(ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø )   [الشعراء:١٠٩].

انتِقادٍ  أَو  مٍّ  ذَ ن  مِ زُ  يَربُ أَو   ، النّاسِ  ن  مِ بدو  يَ ما  إِىل  األَنظارُ  نكم  مِ تُ  لتَفِ تَ ال  ينَئِذٍ  حِ
يهِ  لَ عَ النّاسَ  عَ  نُنازِ تّى  حَ هلَذا  قامَت  ما  أَصالً  نا  تُ عوَ فَدَ  ، نّا  مِ أَحدٍ  ىل  عَ لِكَ  ذَ نَحوِ  أَو 
المَك  ةِ ، بَل قُل كَ عوَ لَ الدَّ مَ لِكَ عَ نُضعِفَ بِذَ زَ فَ يمَ احلَواجِ قِ أَو نَستَثريَ النُّفوسَ أَو نُ
يبِ النّاسِ إِنَّام نَعبُدُ اهللاَ ال  ىل تَقرِ نا عَ رصِ هُ النّاسُ ، نَحنُ يفِ حِ قَ دِّ هُ اهللاُ ال ليصَ قَ لِيصدِّ

نَعبُد النّاسَ .
ملَ  وَ بنا  ضِ غَ لَ  َ يصِ عُ لَو  أَنَّه  اللُه  جَ لَّ  جَ أَجلِه  ن  مِ ِم  هبِ فَّقُ  نَرتَ وَ تَلطَّفُ  نَ أَنَّنا  ةُ  المَ عَ وَ
ال  غِرياً وَ لِكَ صَ هُ ملَ نُراعِ يفِ ذَ تِهِ سبحانَ يعَ ِ رشَ هِ وَ الَفَ أَمرٌ مَع أَمرِ لَو ختَ داً ، وَ لْ أَحَ نُجامِ
عوا إِليه  ينَام تَشفَّ لِكَ حِ نا أَعظَمَ األَمثِلةِ يفِ ذَ باً لَ ةِ ضارِ عوَ د قالَ صاحبُ الدَّ قَ لَ بِرياً ، وَ كَ
ُمْ كانُوا  مْ أَهنّ بْلَكُ ينَ قَ لَكَ الّذِ يَّةِ قالَ : «إنَّام أَهْ ومِ ةِ املَخزُ ىلَ املَرأَ ةَ احلَدِّ عَ كَ إِقامَ تـرُ يفِ أَن يَ
مُ  ايْ دَّ ، وَ يْهِ احلَْ لَ وا عَ عِيفُ أَقامُ مُ الضّ قَ فِيهِ َ إذا رسَ وهُ ، وَ كُ رَ يفُ تَ ِ مُ الرشّ قَ فِيهِ َ إذا رسَ
طَعْتُ  ها– لَقَ علَمُ طُهرَ لِكَ فَهوَ يَ ن ذَ ها اهللا مِ قَتْ –أَعاذَ َ دٍ رسَ َمّ ةَ بنْتَ حمُ اهللا لَوْ أَنّ فاطِمَ
بِّه  حُ كَ لقِ  اخلَ يفِ  داً  أَحَ بُّ  حيُِ ما  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ نَّه  ألَ ؛  ةٌ  غايَ لِكَ  ذَ يفِ  وَ ها»(١)  دَ يَ

نها . َ اهللا عَ يضِ ة رَ لِفاطِمَ
هوَ أَن يُزجَّ بِنا إِىل  هِ فِينا وَ يقِ قِ ىلَ حتَ ا نَسعَى عَ فٍ ممِ ىلَ طَرَ م عَ كُ سَ وا أَنفُ يمُ قِ فَالبدَّ أَنْ تُ
 ِ جالهُ يفِ العاملَ جهِ الَّذي نَدعو إِليه ، فَمَ ؤيةِ الوَ وحِ يفِ رُ دقِ والوضُ ن الصِّ ساحاتٍ مِ
جمَالهُ يفِ العامل  »(٢) ، وَ قاً لْ قاً وخَ لُ نَ النّاسِ خُ قَد كانَ أَحسَ دٍ «فَ نا حممَّ يِّدِ جهُ سَ سامين وَ اجلِ

يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (١) مُ
ر» . رَ مطِ الدُّ ى بـِ «سِ مَّ بَيشِ املسَ نيٍ احلَ سَ دِ بنِ حُ مَّ َ ِّ بنِ حمُ يلِ بِيبِ عَ ولِدِ احلَ ةٌ مِن مَ (٢) قِطعَ
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دٍ . نا حممَّ يِّدِ وحاين روحُ سَ الرَّ
بُ أَن تَكونَ  يَجِ ءِ فَ وَ نِ األَضْ لِ األَحسَ جهِ األَتمِّ األَمجَلِ األَكمَ و إِىل الوَ إِذا أَنتَ تَدعُ

ي فِيهِ .  نَورانِيّتِه واحلقِّ الَّذِ تِهِ وَ ضاءَ وَ جهِ وَ ذا الوَ ةِ هَ مجةُ مناسبةً لِنَضارَ الرتَّ

بُون  يَذهَ م  وهُ كُ اترُ  ، فَى  كَ  (٢)« «املختَرصََ وا  قُ قَّ حَ إِذا  الءِ  ؤُ هَ  (١)  
 ، لقاءِ  اإلِ ىلَ  عَ دَ  وُّ والتَعَ  ، ةِ  عوَ الدَّ دَ  قَواعِ  ِ املختَرصَ مَع  ونَ  ذُ أخُ يَ وَ  ، الناسَ  ون  ذُ نقِ ويُ

ذا . ثلِ هَ ةٌ إِىل مِ تاجَ ن املناطِقِ اآلنَ حمُ ثِريٌ مِ لِ مَع النّاسِ ، كَ أَسالِيبَ التَّعامُ وَ
م  هلَ ُم وَ أهنُ م شَ الءِ هلَ ؤُ ةً ، هَ بِريَ تُباً كَ وا كُ ؤُ رَ ن قَ ونَ ممِ جُ رَّ تَخَ نتَظِرَ أُناساً يَ ال يُمكِنُ أَن نَ

ةٍ . دَّ شِ ةٍ ، واضطِرارٍ وَ لِحَّ ةٍ مُ كِنِ اآلنَ البِساطُ بِساطُ حاجَ ُمْ ، لَ اهلُ جمَ
 ، ثِريةٌ هُ كَ قاتُ دَ صَ لِيلٌ ، وَ هُ مالٌ قَ ندَ م عِ هُ دُ بَعضَ ، جتَ ثلُ أَصحابِ املالِ لمِ مِ أَصحابُ العِ
ةٌ  ثِريَ هُ أَموالٌ كَ ندَ مْ عِ هُ بَعضُ ةً ، وَ ثِريَ رياتٍ كَ يهِ خَ دَ ىلَ يَ ي اهللاُ عَ رِ ةٌ وجيُ دَ دِّ تَعَ يعُ مُ شارَ لَه مَ وَ

ذا. كَ هَ هُ وَ لُ يٍّ ال يُكمِ ريِ وعٍ خَ لَ يفِ مَرشُ تَّى إِذا دَخَ نها ، حَ قُ مِ نفِ لَكِن ما يُ
الَّذينَ   ، نِه  مَ زَ يفِ  قاتٍ  نَفَ قَ  أَنفَ م  وكَ  ، يعَ  شارِ مَ لَ  مِ عَ م  كَ  (٣) هلٍ سَ بنُ  نيُ  سَ حُ يِّدُ  السَّ

بِني ١٤١٩هـ . ن املغتَـرِ ينِيَّة مِ عِ ة األربَ ورَ رضَ الدَّ طابِه ملِن حَ (١) أَثناء خِ
نِ بافَضل . محَ بدِ الرَّ بدِ اهللا بن عَ يخِ عَ افِعِي للشَّ قهِ الشّ » يفِ الفِ (٢) أَي: كِتابُ «املختَرصَ اللَّطِيفِ

احلةِ  الصّ واألعاملِ  لُومِ  العُ يفِ  كُ  املشارِ ةِ  ابِحَ الرّ رِ  واملَتاجِ الصاحلةِ  النِّياتِ  ذُو  بِيبُ  احلَ و  هُ  (٣)
نَة  ب سَ جَ ةَ رَ يمٍ فاحتِ لِدَ بِرتَ هل ، وُ بد اهللا بنُ أَمحَد بنُ سَ د بنُ عَ محَن بنُ حممَّ بدُ الرَّ سنيُ بنُ عَ حُ
يخُ  حرِ ، شَ طّاس بِالشِّ بدِ اهللا العَ ن احلَبِيبِ صالِح بنِ عَ لباسَ مِ لَ األخذَ واإلِ بادَ ١٢١٣ هـ ، تَ
أَهلِ  ن  مِ صارَ  وَ  ، به  وتأدَّبَ  مه  الزَ وَ نه  مِ ذَ  أَخَ  ، طاهر  بن  سنيُ  حُ بن  اهللا  بد  عَ احلَبِيبُ  هِ  فَتحِ
كانَ   ، هِ  دِ يَ طِّ  بِخَ الً  كامِ  « حياءِ «اإلِ كِتابَ  خَ  نَسَ أَنَّه  تَّى  حَ ةِ  بادَ العِ يفِ  دِّ  واجلِ لمِ  لِلعِ يلِ  التَّحصِ
أَنَّه  نها  مِ  ، النّاسِ  ولُ  قُ عُ قبَلُها  تَ ال  وَ رطاسُ  القِ نها  عَ يقُ  يَضِ نَوادِرُ  هِ  مِ رَ كَ يفِ  لَه  وَ اً  يّ فِطرِ هُ  خاؤُ سَ

يف شأن مراعاة 
ة  حاجة األمّ

ت  ة ملهامّ امللحّ
ين الدّ
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لِكَ  ذَ كَ لَه ، وَ مِ رشِ الَّذي عَ تى عُ ملوا حَ هُ ما عَ ندَ وسُ أَموالٍ أَضعافُ الَّتي عِ ؤُ م رُ هُ ندَ عِ
يزٌ . زِ لمِ ، والتَّوفيقُ عَ أَهلُ العِ

هُ  أَمرَ قتِ فَ يقِ الوَ ودِ احلَطَبِ مَع ضِ جُ مِ وُ دَ ن طَعامِ أَضيافِهِ لِعَ ءٍ مِ هِ إِنضاجُ يشَ ىلَ خادِمِ َ عَ رسَّ تَعَ
ن  ةِ الثُّالثاءِ ٢٨ مِ يلَ حرِ لَ نهُ بِالشِّ يضِ اهللا عَ يفِّ رَ ورِ ، تُوُ ود البُّخُ ونِ أَي عُ خُ هُ بِالدُّ تِمَّ إِنضاجَ أَن يُ
. ريبِ اميلِ الغَ ها الشَّ ورِ جِ سُ ون يفِ خارِ بدِ اهللا باهارُ يدِ عَ بَّةِ السَّ ه بِقُ قَربُ عبان ١٢٧٤هـ ، وَ هرِ  شَ شَ





الباب اخلامس
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ذاقَها مَن  يمِ ، وَ ن النَّعِ ا مِ » ، فَإهنَّ ةِ «اإلِخوانِ لِمَ عنَى كَ نا يفِ مَ قْ دَ  إِنْ صَ
ن  بِنا مِ ابُ بال بِتَوسيعِ حتَ أَوثَقِ احلِ بِ األَبوابِ ، وَ ىل أَقرَ اللةُ عَ َّت الدَّ متَ ةٌ ، وَ ْلُوَّ رآةٌ جمَ لَه مِ

أَجلِه.
ـتَهُ ، إِىلَ  ن ساحمَ لَّقَ بِمَ عَ نكَ لِكلِّ مَن تَ ةُ مِ ـَ تِ املساحمَ حَّ دٍ .. صَ بةُ ألَحَ تِ املَحَ حَّ إِنْ صَ
ْتَ  اً لَه ؛ ألَنَّك قَد ساحمَ ساحمِ آذاك تَكونُ مُ هِ وَ لَدِ ن بَ لبٌ مِ لَكَ كَ يثُ لَو قابَ يدٍ ، بِحَ عِ دٍّ بَ حَ
 ..َرب ةَ الكُ بدَ املساحمَ بحانَه إِذا سامحَ العَ ةً ، فاحلقُّ سُ بِريَ ساحمةً كَ أَنتَ إِذا تُريدُ مُ ذاك ، فَ
رُ  قدِ ) فَام يَ نيٍ مُ أَلفُ عَ رَ نيٍ تُكْ لَ به من قَريبٍ أو بَعيدٍ ، (ومِن أَجلِ عَ حَ كلَّ منِ اتَّصَ سامَ
نكَ  لَ مِ صَ وكَ إِذا حَ قطَعُ ال يَستَطِيعونَ أَن يَ يئاً ، وَ كَ شَ يقِ وا يفِ طَرِ عُ األَعادِي أَن يَضَ

. ( أَوىفَ دَ وَ لكَ لَك أَسعَ فا .. كانَ ذَ لةَ بِالصَّ لْتَ املعامَ لكَ ،(لَو قابَ ذَ
با،  رحَ مَ م : حيّا وَ و لَكُ ل هُ قُ با ، يَ رحَ مَ يّا وَ ا : حَ وا هلَ تِه ، قُولُ ونِ دَعوَ ؤُ شُ هِ وَ يعُ تَعالِيمِ مجَ

م اهللاُ .  والكُ م مَ يِّيكُ َ لَّم حيُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ وَ صَ يّاكم هُ لكَ إِذا حَ بَعد ذَ وَ

نَ يفِ اهللا .. تَرتَبطُون  وْ تَآخَ يكم يفِ اهللا تَعاىل .. تَ وا تَآخِ دُ نبَغِي أَن تُؤكِّ  يَ
م.  اهُ إِيّ إِيّاكم وَ عَ نَحنُ وَ تَّى نَجتَمِ ها ، حَ قِّ ةُ حَ عايَ م رِ لَيكُ لِكَ عَ نا ، بَعدَ ذَ يُوخِ ةِ شُ لَ لسِ بِسِ
عيٌ يفِ  ِم سَ عنَى االرتِباطِ هبِ مَ ؤالءِ ؟ فَ يدُ االرتِباطَ بِالكبار هَ رِ م استِعدادٌ ؟ مَن يُ ندكُ عِ

عينُه اهللاُ . ادقُ يُ م ، والصّ ودِهِ هُ فاءٌ بِعُ وَ م ، وَ ىلَ منهجتِهِ ثَباتٌ عَ ِم ، وَ دَرهبِ
احليدِ  ذاك  وَ  ، املَشايِخِ  ئِكَ  أُولَ وَ ةِ  لَ لسِ السِّ هِ  َذِ هبِ االرتِباطِ  بابَ  قُ  نَطرُ اهللاُ  شاءَ  إِن 
يَ لَه باطِنَهُ ،  غِ ىلَ أَن يُصْ مَ عَ زَ عَ م ، وَ نكُ لِكَ مِ بَّ ذَ ن أَحَ خِ ، فَمَ اسِ مِ الرّ دَ خِ ، والقَ امِ الشّ

لِكَ االرتِباطِ . لَ يفِ ذَ يُمكِنُ لَه أَن يَدخُ دَ بِام يَستَطِيعهُ ، فَ تَهِ أَن جيَ وَ

إن صحت 
املحبة صحت 

املساحمة

رعاية حق 
األخوة يف اهللا
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تَّى  تُكم ، حَ دَّ وَ ومُ مَ ن أَجلِ اهللا .. تَدُ ابُّوا مِ حتَ م ، وَ ينَكُ وا التَّآخي بَ وُّ  (١) قَ
دتُم أَنَّ  هام أَرَ ةِ ، فَمَ يعَ ِ ٌ لِلرشَّ يكم نَرصْ ىل أَيدِ قَ عَ تَحقَّ يَ ةِ اهللا ، وَ ىل طاعَ ونُوا أَعواناً عَ تَكُ
م  نالَكُ ـتَّى يَ وا يفِ اهللا حَ تَوادُّ وا أَكثَرَ ، وَ تَآخَ ـابُّوا أَكثرَ ، وَ النَّفعَ يَكثُرُ واخلَريَ يَكثرُ .. حتَ

دُّ اهللا . وُ
 ، اللُه  جَ لَّ  جَ يهِ  إِلَ اخلَلقِ  يبُ  تَقرِ و  هُ ولِهِ  سُ رَ وَ اهللا  إِىلَ  األَعاملِ  أَحبَّ  أَنَّ  لِمنا  عَ ملا  وَ
يَ  ْدِ يلٍّ : «فَواهللا ألَنْ هيَ نا عَ يِّدِ لَّم لِسَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ تَّى قالَ صَ بيلِهِ حَ بادِ إِىل سَ ةُ العِ دايَ هِ وَ
يهِ  لَ لَعَت عَ ِا طَ ريٌ لَك مم ةٍ «خَ وايَ يفِ رِ رِ النِّعَم»(٢) ، وَ ُ نْ محُ ٌ لَكَ مِ ريْ داً خَ الً واحِ جُ اهللاُ بكَ رَ

تِهم. دايَ هِ لقِ وَ يبِ اخلَ نا يفِ تَقرِ هدِ لَّ جُ لُ جُ لِهذا نَحنُ نَجعَ »(٣) فَ مسُ الشَّ
آبِقاً  يلِ  دَّ  رَ مَن  هبِذا)(٤)  جِ ي  ندِ عِ تَبتُهُ  كَ آبِقاً  يلِ  دَّ  رَ ن  مَ داودُ  : (يا  داودَ إِىل  اهللاُ  ى  أَوحَ
دَّ يل آبقاً  ن رَ نهُ ، فَمَ رجَ عَ خَ هِ وَ يِّدِ ةِ سَ ن طاعَ بَ عَ رَ ي هَ بدُ اآلبِقُ الَّذِ باً ، العَ عنِي هارِ يَ

نيَ إِىل اهللا . دِّ اآلبِقِ م يفِ رَ كُ هدَ وا جُ لُ ئِيساً، فابذُ هبِذاً أَي: رَ كتَبتُه جِ
 ، ِم  هبِ ي  نَقتَدِ وَ بَّهُ  تَشَ نَ وَ  ، والطائعِنيَ  بِاملنِيبِنيَ  لنا  اتَّصَ نَحنُ  ، لَكِن  نيَ  اآلبِقِ ن  مِ نَحنُ 

عتنا(٥) إىل اهللاِ ويقبلُنا . جْ قُ يفِ رَ نَصدُ عُ وَ نَرجِ فَ
د:  اوُ اىل نَادَ دَ تَعَ كَ وَ بَارَ :  إِنَّ اهللاَ تَ رِ ثَ اءَ يفِ األَ تِحَ لَه ، جَ فُ ىلَ بَابِهِ فَ فَ عَ قَ م مِن آبِقٍ وَ كَ

ةِ ١٤٢١هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يس ١٨ مِ مِ ومَ اخلَ (١) يَ
يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (٢) مُ

واهُ احلاكِمُ . (٣) رَ
ن  مَ هبِذاً ، وَ تَبتُه جِ باً .. كَ دَّ إِيلَّ هارِ ن رَ د ؛ مَ :  يا داوُ » بِلَفظِ ينِ لُومِ الدِّ زايلُّ يفِ «إِحياءِ عُ هُ الغَ رَ كَ (٤) ذَ

بهُ أَبَداً  . ذِّ هبِذاً .. ملَ أُعَ تَبتُه جِ كَ
تنا . (٥) أَي: تَوبَ

التآخي سلّم 
لتقريب اخللق
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غبَتِي يفِ إِنَابَتِهِم  رَ بَّتِي لِتَوبَتِهِم وَ َ حمَ ِم وَ هتِ ودَ وقِي لِعَ نِّي شَ ونَ عَ د .. لَو يَعلَم املُدبِرُ اوُ يا دَ
. ّ يلَ قبِلِنيَ عَ بَّتِي لِلمُ َ ونُ حمَ يفَ تَكُ كَ نِّي .. فَ ينَ عَ غبَتِي بِاملدبِرِ هِ رَ ذِ ّ ، هَ اً إِيلَ وقَ وا شَ ارُ لَطَ

نَداً  سَ ينَه  بَ وَ م  ينَكُ بَ لَ  عَ جَ وَ  ، يمَ  رِ الكَ بِيبَهُ  حَ م  يكُ إِلَ لَ  أَرسَ  ، يمٌ  رِ كَ ظِيمٌ  عَ بٌ  رَ م  كُ عَ مَ
م  نهُ دٍ مِ ن خالِصِ األَقطابِ كلِّ واحِ اً عَ نا أَخذاً خاصّ لةِ أَخذِ لسِ يام ، يفِ سِ يام فَخِ شِ حَ
ن  عَ نِ  احلَسَ يهِ  أَخِ وَ يلٍّ  عَ بنِ  نيِ  احلُسَ إِىل  قُطبٍ  ن  عَ قُطبٍ  ن  عَ قُطبٍ  ن  عَ مانِه  زَ قُطبُ 
يهِ  لَ لَ اهللاُ عَ انِ ، مَن أَنزَ ظِيمِ الشّ يِّدِ األَكوانِ ، عَ محَنِ ، سَ بِيبِ الرَّ ن حَ ام ، عَ هِ أُمِّ ام وَ أَبِيهِ
م بِهِ هلَذا  كُ قَ فَّ وَ ذا االرتِباطَ ، وَ م بِهِ هَ أَعطاكُ امطُ ، وَ ذا السِّ م بِهِ هَ دَّ لَكُ رآنَ ، مَن مُ القُ

م أبوابَ العطاءِ اجلزيل . بِيلِ ، فاتِحٌ لَكُ م إِىلَ السَّ باطِ ، هادِيكُ االنضِ
بُّونَ  حتُ ّا  ممِ أكثَرَ  م  حيبُّكُ ي  الَّذِ دٌ  حمَمَّ  ، م  لَيكُ عَ يقُ  فِ الشَّ دٌ  حمَمَّ  ، م  بِكُ يمُ  حِ الرَّ دٌ  حمَمَّ
 ، ةَ سالَ م الرِّ كُ لَّغَ ي بَ دٌ الَّذِ م ، حمَمَّ هاتُكُ أُمَّ م وَ كُ م آباؤُ ُكُ ا يَرمحَ م أَكثَرَ ممِ ُكُ يَرمحَ م ، وَ كُ سَ أَنفُ
م أَبوابَ الفَضلِ  قُ لَكُ ي باتَ اللَّيايل يَطرُ دٌ الَّذِ ةَ ، حمَمَّ م األَمانَ يكُ ي أَدَّ إِلَ دٌ الَّذِ حمَمَّ
ىل  ونَ عَ رُ ي ال تَقدِ دٌ الَّذِ ةِ ، حمَمَّ رَ نيا واآلخِ م يفِ الدُّ ونِكُ ؤُ عُ يفِ شُ َّ تَرضَ ن اهللا ، يَ طاءِ مِ والعَ
ي  دٌ الَّذِ مِ ، حمَمَّ ِيعِ األُمَ ىل مجَ خرِ عَ فِ والفَ نا اهللاُ بِهِ بِتاجِ الرشَّ جَ ي تَوَّ دٌ الَّذِ زائِهِ ، حمَمَّ جَ
ينِهِ ، اهللا  ةَ عَ رَّ قُ تِهِ ، وَ ةَ دَعوَ دمَ خِ تِهِ ، وَ يعَ ِ ةَ رشَ ذا نُرصَ م هَ نِكُ مَ زَ م وَ قتِكُ م يفِ وَ نكُ نتَظِرُ مِ يَ

م . أَحوالِكُ م وَ أَفعالِكُ م وَ ميعِ أَقوالِكُ ينَهُ بِجَ رُّ عَ قِ يُ ينِهِ ، وَ رةَ عَ م قُ لُكُ عَ جيَ
تَعتَدلونَ يفِ  م ، وَ ينكُ ما يَدورُ بَ م ، وَ ةِ تَضبِطُونَ أَقوالَكُ اعَ ن بَعدِ السّ نبَغِي مِ أَنتُم يَ فَ
الغالبُ  هو  قارُ  والوَ ةُ  يَّ واجلدِّ  ، قتِه  وَ يفِ  هِ  جهِ وَ ىل  عَ املزاحُ  يَكونُ  يثُ  بِحَ  ، ؤونِكم  شُ
ريِ  غِ لُقٌ منبوذٌ من الصَّ ا تركُ بشاشةِ الوجهِ وطالقتِهِ فهو خُ ىل من ينتَمي للدعوةِ ، أمّ عَ
يَ  ونَ أَن يَطوِ م دُ نهُ سُ مِ ِ رتَ حيَ رُ الناسَ وَ ْذَ لَّم حيَ سَ آلِه وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ كانَ صَ ريِ ، وَ بـِ والكَ
لَّم  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ بَنِي النَبيُّ صَ جَ ولُ بَعضُ أَصحابِهِ «ما حَ قُ تَهُ ، يَ بَشاشَ هُ وَ َ دٍ بِرشْ ن أَحِ عَ
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لَيه . ي»(١) .. اللهمَّ صلِّ عَ جهِ مَ يفِ وَ بَسَّ آين إِال تَ ال رَ نذُ أَسلَمتُ وَ مُ
ةُ  ضاهُ تَرمجَ رِ ضاً لَكم ، وَ ةَ رِ م ابتِسامَ كُ وهِ جُ مُ يفِ وُ بتَسِ قتُم يَ دَ صَ هتُم وَ جَّ هام تَوَ أَنتُم مَ وَ
ن  م مِ يبُكُ نَصِ بُتُوا ، وَ ِ ، (% & ' ) ()   [التوبة:٦٢] فاثْ ضوانِ اهللا األَكربَ رِ
 ، واتِبِ وا عىل الرَّ صُ اعةً ، واحرِ لُّوا إالّ مجَ ليه ، وال تُصَ رآنِ حافِظوا عَ رِ القُ بُّ دَ تَ األَورادِ وَ
ى ،  حَ ترِ والضُّ بِ والعِشاءِ والوِ ةِ املغرِ نَّةِ العَرصِ ، وبعديَّ سُ ةِ الظُّهرِ وَ بَعديَّ بليَّةِ الظّهرِ وَ قَ

كانٍ . مسِ يفِ أَيِّ مَ وبِ الشَّ رُ بلَ غُ (٢) قَ وا االستغفارَ ال تَرتكُ وَ
بُوا مَع النّاسِ  اطَ ختَ م ، وَ جالِكُ رِ م وَ كُ نَدِ ةَ سَ ظَمَ فُوا عَ ىل ما آتاكم ، واعرِ وا اهللاَ عَ وامحَدُ

وا .(٣) ُ م ، واصربِ وهلِ قُ ىل قَدرِ عُ عَ
ربَ ــنْ صَ ْ مَ بَـرشِّ ْ وَ رْيـا صابـراً أَبـرشِ بالظَّفَ يـبِ وَ رِ جِ القَ ـرَ ِ والفَ رصْ بالنـَّ
ِـي جتَ رْ يَ مـا  هِ  ِ ـربْ بِصَ بــورُ  الصَّ (٣)نـالَ  رْ دَ دِ الكَ عْ نْ بَ قاتُ مِ هُ األَوْ تْ لَ فَ صَ وَ

إال   .. هنَارٍ  من  ساعةً  ولو  باً  صاحِ بُ  يَصحَ بٍ  صاحِ مِن  «ما   (٤)  
ةٌ متَصاحبون  دّ نا مُ ه»(٥) ؟ ، لَ قَّ اهللا تَعاىل أَم أَضاعَ نها حَ ل أَقامَ مِ حبَتِهِ هَ ن صُ ئِلَ عَ سُ
بِساطَ  ا  هلَ نمدَّ  أَن  نبغي  يَ البَعضِ  نا  بَعضِ وقِ  قُ حُ يفِ  ري  التَّقصِ وانبُ  جَ ا  أَمّ  ، إيّاكم  وَ أَنا 

. يلِ اهللاِ البَجَ بْدِ يرِ بنِ عَ رِ سلِم عن جَ مُ ي وَ واهُ البُخارِ (١) رَ
ناتِ  واملؤمِ نِني  ؤمِ لِلمُ ر  استَغفَ ن  ي: «مَ بَوِ النـَّ يثِ  دِ احلَ يفِ  دَ  رَ وَ ام  كَ ةً  رَّ مَ ونَ  عِرشُ وَ ةٌ  بعَ سَ لِكَ  ذَ وَ  (٢)
واهُ  رَ  « األرضِ أَهلُ  ِم  هبِ ق  يُرزَ وَ م  هلَ يُستَجابُ  ينَ  الَّذِ مِن  كانَ  ةً  رَّ مَ ين  عِرشِ وَ بعاً  سَ ومٍ  يَ لّ  كُ

. ّ اينِ الطَّربَ
لَة ص١٤٩. اء املهمَ رف الرّ » حَ رّ املنظُومِ ادِ ، انظُر «الدُّ دّ مامِ احلَ (٣) البَيتان لِإلِ

ةِ ١٤١٩هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ د ١٠ مِ يلَة األحَ (٤) لَ
فاء» . شفَ اخلَ يّ . انظُر «كَ يرٍ الطَّربَِ رِ ه ابنُ جَ جَ (٥) أَخرَ

فيام يتعلّق بشأن 
التّسامح بني 

اإلخوان خماطبا 
بعض طالّبه
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األمةِ  األَمائِنِ يف شأنِ هذهِ  باتُ  واجِ ا  أَمّ وَ نا البَعضِ ،  لِ بَعضِ فوِ يف حتمُّ امحِ والعَ السَّ
قدرَ أن  قومَ به أو يَ رُ أن يَ نّا التقصريُ يف أمرٍ يقدِ ويف شأنِ هذه الرسالةِ فال جيوزُ ألحدٍ مِ
تْ  رَ دَ نها فَام قَ تْ مِ قَ يتهيَّأَ له ، ألنَّ هذه مساحمتُها ما هي بيدنا ، فهذه أَمائِنُ اجلبالُ أَشفَ
واملخاطَـبُونَ  حلَملِها  الً  حمَ نَحنُ  كنّا  وَ نها  مِ نَ  قْ أشفَ واألَرضُ  امواتُ  والسَّ  ، لَيها  عَ

حَ فِيهِ . رُ أَن نُسامِ ذا ال نَقدِ ا ، فَهَ أهنِ يامِ بِشَ بِالقِ
ونَ ..  تُساحمِ ونَ وَ حُ م ، تَصفَ َذا املتَكلِّمِ فِيكُ امحِ هلِ م يفِ السَّ كُ قُّ ينَنا البَني فَحَ ا فِيام بَ أَمّ
دَّ  اعةِ مَ هِ السّ ذِ ثلِ هَ ي مِ اللَه فَفِ لَّ جَ ينَه جَ بَ ينَكم وَ ا ما بَ أَمّ كم اهللاُ ، وَ رُ يُؤجِ م اهللاُ وَ ثيبُكُ يُ
 ، ظيمةِ قوقُ القومِ اآلخرينَ وحقوقُ األمانةِ يف هذه الرسالةِ الكبريةِ العَ يَ حُ قِ ه(١) ، بَ دَ يَ
حَ فيه من كلِّ من اتَّصلَ بأدنى  قدرُ أَحدٌ أن يسامِ ون ، هذا الذي ما يَ فام أنتم هبا صانعُ
نَةٌ  سَ قابلةٌ حَ ى تَكونُ لنا مُ سَ نها عَ ونَه عَ وفَ يَسأَلُ سَ عاين هذا االتِّصالِ ، وَ عنىً من مَ مَ

إِن شاءَ اهللاُ .

يبٍ  رِ ن قَ ال يفِ الباطِنِ ، ال مِ رِ وَ ن بَعضٍ ال يفِ الظّاهِ م عَ كُ  ما يَستَغني بَعضُ
وا  ذُ بُ أَن تَأخُ َذا جيَ تَّى بَعدَ املوتِ ، هلِ المِ حَ ذا الكَ فُونَ بَعضَ هَ تَعرِ ن بَعيدٍ ، أَنتُم سَ وال مِ
القاعدةِ  برتكِ  له  وا  تَسمحُ ال   ، م  كُ وأَنفسِ م  بالِكُ ىلَ  عَ طَرأَ  هام  مَ  ، اآلن  ن  مِ ابُطِ  الرتَّ قَّ  حَ
نُوا التعامل فيها،  نَنٌ من اهللاِ انساقتْ إليكم ، فأَحسِ واألصلِ أبداً ، وبعدَ ذلك هذه كلُّها مِ

هُ . دَ هْ القاعدةُ عندنا : عملٌ وجدٌّ واجتهادُ بروحٍ ، فكلٌّ إن شاءَ اهللاُ يبذلُ منّا جُ
 ، باتِ الواجِ بِكلِّ  قومُ  يَ ال  وَ  ، احلاجاتِ  طِّيَ  يغَ أَن  يَستَطِيعُ  م  نكُ مِ دٌ  أَحَ ال  وَ أَنا  ال  وَ

طُ  بسُ يَ ءُ النَّهارِ وَ يسِ يلِ لِيَتوبَ مُ هُ بِاللَّ طُ يدَ بسُ لَّ يَ جَ زَّ وَ : «إِنَّ اهللاَ عَ سلِمٌ واهُ مُ يثٍ رَ دِ ن واقِعِ حَ (١) مِ
ا» . هبِ غرِ مسُ مِن مَ عَ الشَّ تَّى تَطلُ يلِ حَ ءُ اللَّ يسِ هُ بِالنَّهارِ لِيَتُوبَ مُ دَ يَ

يف واجبات 
ة يف اهللا األخوّ



( ١٥٢ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا
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 ، البَعض  ه  بِبَعضِ كلَّه  ونَ  الكَ ذا  هَ بَطَ  رَ تَعاىل  وَ هُ  سبحانَ اهللاُ  بَل   ، مكانيّاتِ  اإلِ كلِّ  وَ
ضوانَ  الرِّ بُ  يَكسَ ي  الَّذِ نِ  مَ لِكَ  ذَ بَعدَ  وَ  ، يَشاءُ  مَن  ي  دِ هيَ  ، ورٍ  أُمُ ىلَ  عَ وراً  أُمُ تَّبَ  رَ وَ
لِنيَ  ربِيَةُ األَنبياءِ واملرسَ م تَ لِكُ ذَ ذا املجالِ ؟ وَ ه يفِ هَ قَّ يُؤدِّي حَ بِه وَ قومُ بِواجِ ؟ مَن يَ األَكربَ

م . لَيهِ هُ عَ المُ سَ لَواتُ اهللا وَ صَ

 ، البَعض  م  كُ بَعضِ يفِ  الثِّقةِ  بِساطَ  لوا  واجعَ  ، م  ينِكُ بَ فِيام  وا  تَواصَ  (١)  
ذا  م ، أَنَّ هَ نكُ د مِ ندَ الواحِ يَّلُ عِ ال خيُ بِه ، وَ نبَ صاحِ ونُ جَ لٍّ يَكُ أنِ كُ ن شَ ةُ مِ واألَمانَ

وام . لةُ العَ عامَ هِ مُ ذِ هَ ط ، فَ يه فَقَ بي أُدارِ صاحِ
وا  عُ اجتَمَ شايخُ  مَ م  هلَ وَ  ، دٌ  واحِ بٌ  مَرشَ م  هلَ وَ مَيشٌ  أَو  ريٌ  سَ أَو  ةٌ  َّ مهِ م  هلَ ينَ  ذِ الَّ كِنَّ  لَ
ي  ندِ عِ زادَ  كان  ما  إِال  يَصلُحُ  ما   ، المُ  الكَ ذا  هَ م  ينَهُ بَ فَام   ، م  يهِ إِلَ ونَ  عُ يَرجِ وَ م  لَيهِ عَ
ةٌ ،  يَّ طوِ ورٌ مَ ونُ فِيهِ أُمُ بَّام تَكُ ذا رُ وكَ هَ أَخُ نه ، وَ ه يَعطِينِي مِ ندَ ما زادَ عِ ي ، وَ هُ أَخِ ذُ أخُ يَ
ن  تَها مِ لْ لَو قابَ تَ تَظهرُ لَك ، فَ لِكَ إِذا انتَبَهْ ا اآلنَ ، لَكِن يُمكِنُ بَعدَ ذَ أَنتَ ملَ تَدرِ هبِ وَ
يَكونُ   ، فِيها  ي  الَّذِ متَ  فَهِ ما  لَو  تَّى  حَ  ، نِ  احلسَ واالستِقبالِ   ، ينِ  الزّ بِالظَّنِّ  البِدايةِ 
عناها  ةِ مَ لِمَ هِ : قَد كانَت تِلكَ الكَ ولُ يفِ نَفسِ قُ لِكَ ، يَ ا بَعدَ ذَ تَ هبِ لِمْ ريَ ما لَو عَ ها غَ نَفعُ
لِك  قْ بَنيَ ذَ رِّ ءِ ، لَكِن فَ ِدُ بَعضَ اليشَ : أَنَّك جتَ لُ ا ، احلاصِ ذا لَكِن أَنا ما تنبَّهتُ هلَ كَ ذا وَ كَ
نها أَكربَ ،  عةُ مِ تَكونُ املَنفَ نِ ، فَ تَها بِاالستِقبالِ احلَسَ بَلْ ن البِدايةِ استَقْ بَنيَ ما لَو كانَ مِ وَ

ذا . كَ هَ لَيكَ أَكثرَ وَ ا عَ فائِدهتُ وَ
 ، ها  ريُ غَ ال  وَ وسُ  النُّفُ م  تَغلِبُهُ ما  ةِ  يقَ قِ احلَ جالُ  رِ بلَنا  قَ يهِ  لَ عَ مَىضَ  ي  الَّذِ  (٢) فالبِساطُ

ل ١٤١٩هـ . بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ (١) يفِ ٣ مِ
عِني . م أَمجَ لَيهِ ضوانُ اهللا عَ ةُ األخيارُ رِ ئِكَ األئِمَّ ه أُولَ لَكَ ي سَ جِ الَّذِ ن املنهَ ةٌ عَ (٢) كِنايَ

فيام يتعلّق 
ة  بحقوق األخوّ

يف اهللا



( ١٥٣ )
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فَّقِني إِنْ  وَ م ، مُ هُ منَعُ ال يَ هم وَ ءَ يَقطَعُ ال يشَ تَعاىلَ ، وَ بحانَه وَ وسِ سُ دُّ قُونَ مَع القُ يَصدُ
شاءَ اهللا .

جاهتِا  رَ يَّؤونَ لِدَ تَهَ تَ متُوها ، وَ ةِ يفِ اهللا إِذا أَردُ وَّ يدِ األُخُ ةٌ لِتَجدِ  (١) فُرصَ
عيِ بِام قَدرَ يفِ  خيه ، والسّ حِ ألِ املِ النّصْ ىل كَ هُ عَ م نَفسَ نكُ دٍ مِ لُّ واحِ لُ كُ مِ راتِبِها ، حيَ مَ وَ
قاً ، وال  يه ، فَال يُطالبُهُ بِحقٍّ ، بَل ما يَر أَنَّ لَه حَ ن أَخِ هُ مِ قوقَ طُ حُ يُسقِ ه، وَ مَصاحلِ
ليه ،  قومُ بِشكرِ نعمتِهِ عَ دُ املنّةَ من أخيه ، فام يدري كيف يَ تَقلَّ دُ أنَّ له حقاً ، بَل يَ هَ يَشْ
ىل  هم عَ عُ مَ جتَ تَربطُهم وَ ثرياً ، وَ ا كَ عُ أَصحاهبَ تَنفَ جهِ ، فَسَ ذا الوَ وها عىل هَ دمتُ كذا إِن أَرَ هَ
م ،  : أَنا هُ ؤالءِ لِسانُ حالِ احلَبيبِ فِيهم تَقولُ ؤالء ، وهَ ليه هَ وا عَ جُ رَ جِ الذي دَ املنهَ

كذا . ند احلَبيبِ هَ م عَ تُهُ نزلَ ؤالءِ مَ هَ ند ربِّه ، وَ لِمتُم منزلةَ احلَبيبِ عَ قَد عَ م أَنا . وَ وهُ
ةِ النُّبوةِ،  طَ طاءِ بِواسِ ن العَ ليه مِ بَّ عَ صُ م وَ بلَكُ قَفَ قَ ذا املَكانِ ، وَ نْ واقفٍ يف هَ مْ مِ  كَ
ن احلبيب  بّاكِ مِ ولَ الشُّ ال حَ ةِ ، وَ وضَ ال يفِ الرَّ ةِ ، وَ ىل واقِفٍ يفِ احلُجرَ بُ عَ ما ملَ يَنصّ

يُونِه.  ةُ عُ ُم قرَّ صىل اهللا عليه و آله وصحبه وسلم ، ألَهنَّ
م  اكُ إِيّ ونَ أَنَّنا وَ تَعلَمُ ؤالءِ ما استطَعتُم ، وَ يهِ هَ لَ وا عَ جِ الذي دَرجُ ىلَ املنهَ نُوا عَ تَعاوَ فَ
ىل ظَهرِ األَرضِ ، اآلنَ  يها عَ علُومةٌ الَّتي نَقضِ امُ مَ ةِ ، واأليّ دمَ ىل اخلِ نُوا عَ امٌ ، تَعاوَ دّ خُ
 ، ةِ م قَدرَ النِّعمَ اكُ إِيّ فُ وَ نا أَنتُم ، إِن شاءَ اهللاُ نَعرِ ِمُّ وا ، لَكِن اآلنَ هيُ تَهيَّؤُ لُّ األَشياءِ تَ كُ
أَو  قُ  وِّ عَ يُ ي  الَّذِ ألَنَّ  ؛  رَ  تَأَخَّ نَ ال  وَ طِعَ  نَنقَ فَال   ، كرِ  الشُّ بِ  بِواجِ ومُ  نَقُ وَ  ، مِ  املُنعِ قَدرَ  وَ

نه . نَىً عَ هوَ يفِ غِ يئاً وَ لُ بِهِ شَ مِ يالٌ حيَ مٌ أَو خَ هْ ر ..  وَ كَ ذْ ء ما يُ رُ اإلنسانَ يشَ خِّ ؤَ يُ

بتِ ٣  يلَة السَّ لِكَ لَ ذَ ة وَ عَ ومَ وىلَ الصَّ يلِ مَ د بن عَ مامِ حممَّ ندَ اإلِ يالً عِ بَتِهِ لَ لَ عَ مَع بَعضِ طَ (١) ملا اجتَمَ
ل ١٤١٩هـ . بِيع األوَّ هرِ رَ ن شَ مِ

فيام يتعلق 
بشؤون املحبّة 

ة  واألخوّ
ادقة الصّ



( ١٥٤ )
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ىلَ  عَ املِنّةَ  اهللاُ    أَجرَ ملن  املنَّةَ  وا  دُ واشهَ  ، صادِقٍ  آلُفٍ  وتَ  ، صادِقٍ  تَآخٍ  ن  مِ دَّ  فَالبُ
رينَ  ن املهاجِ حابةُ مِ تِهِ ، والصَّ لياءُ أمَّ هُ الطّاهرةُ وأوْ تُ َ رتْ عِ م ، وَ هلُ يِّدُ األَكوانِ أَوَّ هيِم، سَ أَيدِ
الءِ أَيضاً  ؤُ هَ نا ، وَ هيِم لَ ىل أَيدِ  اهللاُ املنَّةَ عَ م أَجرَ لُّهُ الءِ كُ ؤُ م ، هَ هِ تَّبِعِي آثارِ مُ واألَنصارِ وَ
ةِ لَكَ بِه ؟!  وَّ خُ ةَ األُ  نِعمَ ي أَجرَ لُّ أَخٍ لَكَ يفِ اهللا ، مَن الَّذِ كُ (١) ، وَ وصِ جهِ اخلُصُ ىلَ وَ عَ

لُها(٢) . َصِّ يفَ حتُ و أَخاكَ يفِ اهللا كَ ذا ، لَو ملَ يَكنْ هُ يكَ هَ دِ أَخِ ىل يَ اهللاُ أَجراها عَ
م  م، كَ كُ لِّمُ م أُكَ لَيكُ مّ عَ يحُ بِأَشياءَ جَ ل أَصِ ن أَوَّ أَنا مِ لةِ ، وَ هِ املَرحَ زاً هلَذِ اوُ م جتَ نكُ يدُ مِ أُرِ
جِ والتَّآخي؟  لِ .. يفِ التَّامزُ المٍ يفِ التَّداخُ ن كَ عتُم مِ مِ م سَ الم ؟ كَ ذا الكَ ثلَ هَ عتُم مِ مِ سَ

ون !! يحُ م يَصِ جايل كلُّهُ رِ ليكم وَ يحُ عَ ةٌ أَصِ أَنا يلِ مدَّ
إيّاكم لِنَفعِ  تى نَصلُحَ وَ لقِ اهللا ، حَ يَّؤوا لِألَدَبِ اجلَمِّ مَع اهللاِ ، واألَدَبِ اجلمِّ مَع خَ هتَ

دٍ .  نزلُ فِيها كلُّ أَحَ يفةٌ ، ما يَ ِ نزلةٌ رشَ ذه مَ ةُ هَ دمَ ةِ ، اخلِ دمةِ األمَّ خلِ ةِ ، وَ األمّ
ال  وَ  ، آياتٍ  ورِ  ظُهُ وَ  ، يباتٍ  جِ عَ جعاتٍ  رَ وَ  ، نُورٍ  وَ دايةٍ  هِ فِ  شارِ مَ ىل  عَ اآلنَ  ةُ  األُمَّ
تَهبُّ  سَ يحُ  والرِّ  ، دُخاناتٌ  الظّاهرِ  عاملِ  يفِ  تِه  جمَرَ وزَ الكفرِ  رِ  كْ سُ أَثرِ  ن  مِ باقِي  زالُ  يَ
ضَ  ريُ حمَ نَصِ لَّه ، وَ بارَ كُ ذا الغُ فعُ هَ ينا ، فَرتَ لَ بُّ عَ يحَ هتَ يدُ الرِّ بلَها نُرِ ها ، لَكِن قَ فعُ رتَ سَ وَ
ىل  شؤونِنا عَ بيبِ يفِ أَحوالِنا وَ نَقتدي بِاحلَ تَعاىل ، وَ بحانه وَ نا سُ بِّ قُ مَع رَ (٣) ، نَصدُ بِيدٍ عَ

ابُبٍ صادِقٍ . حتَ تَآخٍ وَ
يَطلبُ  نا  جاءَ ن  (مَ  : ولُ  قُ يَ ادُ  احلَدّ مامُ  اإلِ كانَ   ، املنهج  هلذا  نَصلُحُ  ما  أنت  وَ أَنا   
دٌ .. إِنَ شاءَ اهللاُ  نا أَحَ ْ تَربِ نّا أَو خيَ متَحِ نَحنُ ملَ يَ ناه) ، وَ نّاه واختَـربَ ةَ امتَحَ الطَّريقةَ اخلاصَّ

وصِ . نَدِ املخصُ جالِ السَّ ن رِ م مِ هِ ريِ غَ ة وَ عَ ومَ وىلَ الصَّ يلِ مَ د بن عَ نا حممَّ يِّدِ ن أَمثالِ سَ (١) أَي: مِ
دها . (٢) أَي: جتَِ

ني هللا . بِيداً خالِصِ ونُ عَ (٣) أَي: نَكُ



( ١٥٥ )
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هُ إِىل اهللا . تَوجَّ نَ قُ وَ نَصدُ ذا ، وَ كَ نَقبَلُها هَ
 ، زائمَ  والعَ مَ  مَ اهلِ وا  دُ دِّ جتُ وَ  ، شارةَ  اإلِ وا  مُ تَفهَ أَن  البدَّ  لَكن   ، ء  يشَ ق  حَ نَحن  ما 
ةِ  ؤيَ بِرُ وباً  جُ حمَ بْقَ  تَ ال  وَ  ، بِريةٌ  كَ واخلَرياتُ   ، ةٌ  نُوحَ ممَ طايا  والعَ  ، ةٌ  فتُوحَ مَ فاألَبوابُ 
ال تَستَحلِ  ال تَستَحلِ بُعداً ، وَ ولِ أَنا أَو أَنت(١) ، وَ وباً بِقَ جُ ال حمَ لِكَ ، وَ مَ ال عَ ك وَ نَفسِ
ءٍ ، فَال تُؤثِرْ أَيَّ  ن كلِّ يشَ ـتُكَ بِربِّكَ أَحىلَ مِ القَ عِ ذُّ لَكَ ، وَ بِّكَ أَلَ لتُكَ بِرَ ةً ، صِ فلَ غَ

لَيه. ءٍ عَ يشَ
لةُ  لسِ ه السِّ ذِ اللةُ ، هَ اللةُ نِعمَ السُّ ليلُ ، والقائِدُ نِعمَ القائِدُ ، والسُّ ليلُ نِعمَ الدَّ والدَّ
بنُ  أَمحدُ  احلَبيبُ  نا  يدُ سَ قال   ، جودِ  الوُ يفِ  م  ثلَهُ مِ خلَقَ  ما  بكم  رَ  ، ينه  بَ وَ يننا  بَ التي 
دٍ ، أَهلُ الفَضلِ يفِ  ال إِنكاراً لِفَضلِ أَحَ دٍ ، وَ قِّ أَحَ ذا لَيسَ استِخفافاً بِحَ ن(٢): هَ سَ حَ

ثـريٌ . ةِ واألَولِياءُ كَ األُمَّ
دٍ ـهَ شْ ـلِّ  مَ ـاقِ  بِكُ شّ ـىلَ العُ نـا عَ قْ ثْلُنـافُ ـنْ  مِ مَ
دْ نْ جَ دَّ مَ نْ طالْ أَو جَ وْ يَطُولْ مَ لَ نـاوَ نالَ مـا 

... يقةُ ةُ واحلَقِ كمَ احلِ

ذا . أَنا قُمتُ بِكَ ذا ، وَ لتُ كَ مِ ولِ أَنا عَ (١) أَي: بِقَ
بنِ  يلِّ  عَ بنِ  اهللا  بدِ عَ بنِ  ن  سَ حَ بنُ  أَمحدُ  بِيبُ  احلَ يقانِ  اإلِ طَودُ  وَ العِرفانِ  إِمامُ  يِّدنا  سَ أَي:   (٢)
لِدَ  طّاس ، وُ محنِ العَ بدِ الرَّ رَ بنِ عَ مَ مامِ عُ نيِ ابنِ اإلِ مامِ احلُسَ دِ بنِ حمسنِ ابنِ اإلِ اهللا بنِ حممَّ بدِ عَ
ىلَّ  تَوَ نَة ١٢٥٧هـ ، وَ مَضانَ سَ هرِ رَ ن شَ ع مِ ومِ الثُّالثاءِ التّاسِ ة» يفِ يَ يضَ رَ ةِ «حُ نهُ بِبَلدَ يضِ اهللا عَ رَ
هُ  ضَ وَّ كِنَّ اهللا عَ لَ يراً ، وَ ِ تِهِ رضَ ولَ نذُ طُفُ قَد عاشَ مُ طّاس ، وَ يلِ العَ بدُ اهللا ابنُ عَ هُ احلَبِيبُ عَ دُّ ربِيَتَهُ جَ تَ
تَّى إنَّه  فظِ ، حَ يعَ احلِ ِ كانَ رسَ َّةً ، وَ بَ مجَ واهِ نهُ مَ دُ ن لَ بَهُ مِ هَ وَ لامً ، وَ عِ هُ فَهامً وَ نَحَ مَ ةِ ، وَ ريَ بِنُورِ البَصِ
ةَ  كَّ ةٌ إِىل مَ يدَ دِ التٌ عَ حَ لَه رِ رآنِ ، وَ بَ ذَوقٍ يفِ فَهمِ القُ كانَ صاحِ ةٍ ، وَ دَ ةٍ واحِ رَّ ن مَ ظُ املتُونَ مِ فَ حيَ
ومَ االثنَنيِ  بلَ فَجرِ يَ هِ قَ بِّ وارِ رَ لَ إِىل جِ وتَ وانتَقَ مَ رضَ ن بِحَ وادِي دُوعَ ةِ وَ يَّ يارِ املرصِ ةِ والدِّ مَ رَّ املكَ

ينِ . ارَ هِ يفِ الدّ لُومِ بِعُ نا بِهِ وَ عَ نَفَ محَةُ اهللا وَ يهِ رَ لَ نَة ١٣٣٤هـ ، عَ ب سَ جَ هرِ رَ ن شَ ادِس مِ السّ



( ١٥٦ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في هللا.. ا

ـدْ حَ قَّ األَوْ ـَ دَ احلْ ـرْ يـمَ الفَ رِ ناإِنَّ الكَ صَّ خَ ـدْ  قَ
نَنٌ  مِ ه  ذِ هَ  ، م  إِليهِ بالً  حَ وَ  ، م  إِليهِ باباً  وَ  ، م  يهِ إِلَ ةً  لَ صْ وُ لَكم  لَ  عَ جَ الَّذي  هللا  احلَمدُ 
ريُ  ةِ خَ يامَ م يفِ القِ وفُهُ فُ ها ، فَصُ فُوا قَدرَ ليلةٌ يا إِخوان ، اعرِ ي قَ ال هِ ةٌ وَ يصَ خِ ي رَ ما هِ

م . ثَـبِّتُكُ م ، اهللا يُ نهُ تَخلَّفَ عَ نكم أَن يَ فوفِ ، ال يَرىضَ أَحدٌ مِ الصُّ
دقِ ، احلَقُّ ما يَر إِال  م ، حلَظةٌ مباركةٌ إِن شاءَ اهللاُ ، يا إِخوةَ الصِّ يكُ لُوا تَآخِ مِ ال هتُ
ن أَجلِ تَكونُ  رِ ، مِ ذه املَظاهِ نَقومُ بِبَعضِ هَ ذه اللِّسانَ ، وَ كُ هَ لوبَ ، اآلن نَحنُ نحرِّ القُ

هُ وتعاىل . بِّ سبحانَ ضاً لنَفحةِ الرَّ رُّ تَعَ لبِ ، وَ ن القَ ترمجاناً عَ

 ، بِّ تَعاىلَ ندَ الرَّ ليّةٍ عِ راتِبَ عَ نِ ارتِقاءِ مَ ولُونَ عَ سؤُ م مَ وا أَنَّكُ  اعلَمُ
ىل  عَ كم  تَعلِيمِ وَ م  تِكُ دَعوَ أَحوالِ  يفِ  م  كُ نَظَرِ وَ  ، ةِ  يَّ الطَّوِ فاءِ  صَ وَ  ، يَّةِ  النـِّ بِحسنِ 
 ، كم  سِ أَنفُ مَع  دقِ  الصِّ يفِ  اً  مجَ رتَ مُ  ، تَعاىل  وَ تَبارك  احلقِّ  مَع  دقَ  الصِّ قتَيضِ  يَ جهٍ  وَ
التي  تيباتِ  والرتَّ والتَّعلِيامتِ  يهاتِ  التَّوجِ مَع  دقِ  والصِّ  ، أَقرانِكم  مَع  دقِ  والصِّ

تُلقى إليكم .
 ، يهِ َخِ بّاً ألِ ِ م حمُ نكُ دٍ مِ لُّ واحِ ونَ كُ تَّى يَكُ م تَرابُطاً بِاهللا تَعاىلَ ، حَ ينكُ لِك بَ لُّ ذَ رُ كُ يُثمِ فَ
ال  ةٍ وَ دِ فِكرَ ذا لَيسَ بِمجرّ يقُ هَ قِ حتَ ىل األَقلِّ ، وَ ه عَ ثلَ نِفسِ ه ، فَمِ ىل نَفسِ دْ عَ زِ إِن ملَ يَ
فَ  صِ ، وُ تَعاىلَ ك وَ بارَ بِّ تَ ندَ الرَّ يفٌ عِ ِ صفٌ رشَ كِنَّهُ وَ لَ ىل بالك ، وَ رُ عَ طُ ةٍ ختَ طرَ خَ
بِه  فَ  صِ وُ وَ  ، آلِهِ  ىلَ  عَ وَ يهِ  لَ عَ كَ  بارَ وَ لَّمَ  سَ وَ اهللا  ىلَّ  صَ دٍ  حممَّ احلَبيبِ  أَصحابُ  بِهِ 
لَكِن  طرةٍ وَ ال خَ دِ فِكرةٍ وَ جرَّ يهِ بِمُ لَ (١) عَ لُ صَّ تَحَ األَخيارُ واألَطهارُ واألبرارُ ، ما تَ

ق بِهِ . قَّ تَحَ (١) أي: تَ

حول كيفية 
حتصيل اإليامن 

الكامل



( ١٥٧ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في هللا.. ا

دةٍ  جماهَ تَعاىل ، وَ بِّ تَبارك وَ ن الرَّ قِ والطَّلبِ مِ قُّ قُ بِهِ بَعدَ طولِ اجتِهادٍ ، بِالتحَ تَحقَّ تَ
يامنِ  ٌ باإلِ بَرشَّ ينئذٍ أَنت مُ حِ ك ، وَ خوانِكَ ما حتبُّ لنفسِ ِبَّ إلِ تى حتُ ذه النَّفس، حَ هلِ
تْهُ  نَ بِام اقتَضَ ا املؤمِ كَ أَهيُّ دُّ مِ ْ أَنَّ اهللا يُ لِ ، فَأبرشِ يامنِ الكامِ تَ بِاإلِ ْ إِذا بُرشِّ ، فَ لِ الكامِ
يِّدُ  دَ لَك بِهِ سَ هِ يامن ، شَ اإلِ ن  ىلَ حالٍ مِ تَ عَ أَنتَ أَصبَحْ نِ ، فَ نِ بِاملؤمِ لةُ املؤمِ صِ
«ال   : لَك  قال  وَ  ، لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِه  وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ يامنِ  اإلِ لُ  حامِ  ، األكوانِ 

. (١)« هِ سِ ِبُّ لِنَفْ يهِ ما حيُ ِبَّ ألَخِ تَّى حيُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ يُ
أَخاه  ؤثرَ  يُ أَنْ  ِبُّ  حيُ م  نكُ مِ دَ  الواحِ إِنَّ  تَّى  حَ  ، م  ينَكُ بَ يةُ  وِّ القَ ةُ  وَّ األُخُ لُ  صُ حتَ ينَئِذٍ  حِ وَ
مِ ..  الماتِ التَّقدُّ ن عَ ةٌ مِ المَ يهِ عَ لَ رتْ عَ حُ إِذا ظَهَ رَ فْ يْهِ ، ويَ لَ هُ عَ مَ دِّ قَ أَن يُ بِاملَصلَحةِ ، وَ

ذا . كَ ذا هَ كَ هَ الماتِ االعتِالءِ .. وَ ن عَ الماتِ االرتِقاءِ .. مِ ن عَ مِ

م،  لَيهِ طفِ عَ ِم ، والعَ م ، واللُّطفِ هبِ بَّتِهِ حمَ محَةِ إِخوانِكم ، وَ وا يفِ رَ دُ  اجتَهِ
متَ ما  طفٍ ؟ إِال إِنِ استَخدَ محَةٍ أَو عَ تَأيتِ بِرَ ن أَينَ سَ أَنتَ مِ .. وَ بِرياً يئاً كَ ونَ شَ دُ تَجِ سَ وَ
والً  بذُ طفاً مَ تُعطَى عَ يكَ ، فَ والً إِلَ بذُ طفاً مَ أَنتَ تَبذلُ عَ ه ، فَ ندَ يُعطِيكَ ما عِ نه فَ أَعطاكَ مِ
هِ ،  ذِ ةُ هَ ائِرَ تَّسعُ الدّ نه ، ثمَّ تَ ولةً مِ بذُ محةً مَ تُعطَى رَ يكَ ، فَ ةً إِلَ ولَ بذُ محَةً مَ لُ رَ بْذُ تَ نهُ ، وَ مِ

ال حتاطُ بِأَفهام. ها بِإفهام ، وَ رُ تَصوَّ نها ، فَال يَ طاءُ مِ يَعظُمُ لِإلِنسانِ العَ وَ

يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (١) مُ

يف نرش الرمحة 
بني املسلمني



( ١٥٨ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في هللا.. ا

 ، ةِ األُمَّ بَنيَ  ةِ  األُلفَ نَرشُ  و  هُ نا  اجتِامعِ ن  مِ ودَ  املقصُ أَنَّ  فُوا  تَعرِ أَن  ِبُ  جيَ  
سنِ  حُ وَ  ، النَّفعِ  يفِ  بقِ  بِالسَّ قُ  قُّ فالتَّحَ  ، لِّها  كُ اهللا  لُوقاتِ  خمَ عَ  مَ لَ  التَّعامُ نُوا  سِ حتُ تى  حَ
نٍ  تَعاوُ قائِقِ االنتِفاعِ ، وَ قِ بِحَ قُّ لٍ ، والتَّحَ لٍ كامِ تَداخُ َمٍّ صادِقٍ ، وَ ونُ هبِ حبَةِ ، يَكُ الصُّ

لٍ يفِ قِيامِ األَعاملِ .  كامِ
نك ، واالعتِقادُ  ُ النَّظرِ مِ قِرصَ يكَ ، وَ َخِ نها استِثقالُكَ ألِ ةٌ ، مِ ريَ ثـِ زُ االنتِفاعِ كَ واجِ حَ وَ
يك ،  خِ يمِ النَّصيحةِ ألِ دمُ االنبِساطِ لِتَقدِ عَ احِ ، وَ دمُ االنرشِ عَ ريِ ، وَ ن الغَ تِك مِ يَّ ِ ريْ بِخَ

مَّ االنتِفاعُ . تَ زُ ، وَ تِ احلَواجِ عَ فَ سنُ الظَّنِّ ، ارتَ قامَ حُ بَتْ وَ هَ ه إِذا ذَ فَهذِ

م  وا ، ثِقتُنا أَنَّ النَّرصَ هبِ دُ جِ تى ما وُ ةِ ، مَ  نَحنُ يفِ انتِظارِ أَربابِ األُلفَ
رشَ  رن اخلامِس عَ م يفِ القَ هُ هبِ دُ يُؤيِّ سَ رنِ األَولِ ، وَ م يفِ القَ بِيَّه هبِ دَ نَ يَكونُ ، ألنَّ اهللاَ أيَّ
ن  مِ دَّ  فَالبُ [األنفال:٦٢-٦٣]،   (  1 0 /. - , + * ))
 ، دقِ التَّآلُفِ ، صِ بِ دقِ التَّـقارُ بَّةِ ، صِ دقِ املحَ ةِ ، صِ دقِ األُلفَ م، صِ ينكُ ةِ بَ وَّ دقِ األُخُ صِ
نا، فَضالً  نا البَعضَ بِأَرواحِ يَ بَعضُ قتَيضِ أَن نَفدِ ينَنا يَ دقُ املَحبَّةِ بَ دقِ التَّفادِي ، صِ صِ

نا . ن أَشباحِ عَ

 ، نَ لَّم بِام أَمكَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِه وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ لبِهِ صَ ورِ قَ ُ وا يفِ رسُ دُ  اجتَهِ
واطِن «أَنا» فَام ذاقَ  ن مَ وجُ عَ أَداءُ األَمائِنِ ، واخلرُ فاءُ البَواطِن ، وَ بُّهُ صَ نُ ما حيُ أَحسَ وَ
عَ «أَنا» وال  وضِ  إِخوانهُ مَ ظائرِ «هو» ، فَريَ رجَ إَىل حَ تَّى خيَ ةُ «أَنا» حَ كزَ ن فِيه رَ نا مَ اهلَ
  أَقوَ ن  مِ  ، اإلخوانِ  يف  باملحبَّةِ  واالنطِواءُ   ، كيدةً  مَ فتَكونَ   ، ةً  كانَ مَ لنَفسه  يَطلُبُ 

أنِ . خولِ يفِ املَيدانِ ، واعتِالءِ الشَ سِ لِلدُّ األُسُ

يف ما حيجز 
الداعية عن 
االنتفاع

بأهل األلفة 
واملحبة يتحقق 

النرص

يف املجاهدة 
وتصفية الباطن



( ١٥٩ )

ثارها على الدعوة والدعاة
ٓ
دابها وا

ٓ
الباب الخامس : المحبـة في هللا.. ا

إِخوانِك  إِىل  نَظراتِك  ن  مِ ى  بقَ يَ ما  اللِ  خِ ن  مِ  ، كَ  نَفسِ يُوبِ  عُ ن  مِ يَ  قِ بَ ما  فُ  تَعرِ فَ
ن  يَ مِ قِ ك فَهوَ ما بَ ندَ هِ األَشياءِ عِ ذِ نْ هَ يَ مِ قِ وءِ الظَّنِّ ، فَام بَ سُ ئزازِ وَ مِ بِاالستِثقالِ واالشْ

يَّـةٌ (١) . ي حَ يَّـةً .. فَهِ إِذا كانَتِ النَّفسُ حَ كَ ، فَ يُوبِ نَفسِ عُ

ياةِ ، والثانية هي الثُعبان أَو األفعَى . ن احلَ يَّة : األوىلَ مِ (١) حَ





 

الباب السادس





( ١٦٣ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

ن  مِ املسلِمِ  امُ  احرتِ م  تَهُ مَّ هِ مُ أَنَّ  أَصحابِنا  مَع  تَكلَّمُ  نَ دائِامً  نَحنُ   (١)   
م  بِأَهنَّ ظةً  حلَ لَو  وَ معهم  لَسَ  جَ أَو  م  يَهُ قِ لَ من  كلُّ  رَ  عُ يَشْ أَنْ  فيجبُ   ، سلمٌ  مُ هو  يثُ  حَ
ما  داً وَ فُون أَحَ عرِ ؤالءِ ما يَ ين أَنَّ هَ رِ ندَ اآلخَ ورٌ عِ عُ أُ شُ نشَ لِكَ يَ يفَ بَعدَ ذَ هُ ، فَكَ ونَ مُ ِ رتَ حيَ

دٍ .  لونَ مَع أَحَ تَنازَ يَ
لَ بِأَيِّ  غَ هام انشَ ائِمِ مَ لِهِ الدّ بِ تَعامُ ن واجِ لِكَ زاداً مِ ن ذَ نسانُ مِ ذَ اإلِ أخُ دَّ أَنْ يَ فَالبُ
ي  ةً لَه ، بَل هِ مَّ هِ ةً مُ ثِريَ لَ أَشياءَ كَ جالٍ .. أَمهَ نا بِمَ دُ لَ أَحَ غَ ونُ أَحياناً إِذا انشَ الٍ ، يَكُ جمَ

َذا املَجال . غالِهِ هبِ نيِ انشِ ن عَ مِ
م  هُ عَ َ مَ بُ أَن يَميشِ م ، كانَ الواجِ ةِ هبِ لَ ةِ بِالنّاسِ والصِّ سأَلةُ العِالقَ ها مَ رِ ن أَظهَ مِ وَ
ن  و عَ لُ هُ يَغفَ ن أَجلِ اهللا ، فَ م مِ هُ مُ رتَ حيَ ظِّمهم وَ عَ م بِأَنَّه يُ نهُ ورٍ مِ عُ ىل شُ عَ لُوكٍ وَ ىلَ سُ عَ
يَظُنُّ أَن  ءٍ ، فَ لِّ يشَ غالِ بِكُ ن االنشِ ةٌ لَه عَ ارَ فّ َذا املجالِ كَ غالِه هبِ ظُنُّ أَنَّ يفِ انشِ يَ لِكَ ، وَ ذَ

لِكَ . يهِ يفِ ذَ لَ ال بَأسَ عَ
ي أَشياءُ  الٍ كان ، فَهِ غلٌ يفِ أَيِّ جمَ نشَ أَنت مُ قُك وَ زادٌ فَام تفارِ ةٌ لَكَ وَ دّ بَعضُ املهامِ عُ
 ، البَعضِ  ها  بَعضِ مَع  ةٌ  مرتابِطَ ورٌ  أُمُ يَ  هِ وَ  ، الٍ  جمَ كلُّ  يها  إِلَ تاجُ  حيَ يَّةٌ  أَساسِ وَ ةٌ  وريَّ ُ رضَ
 ، األَشياءِ  هِ  ذِ هَ ثلَ  مِ ثُ  دِّ تُحَ فَ وقِيَّةِ  الذَّ كِ  املَدارِ يفِ  وَ كرِ  الفِ يفِ  أَحياناً  باتٌ  تَرسُّ لُ  صُ حتَ

كٍ . تَحتاجُ  إِىل تَدارُ فَ
يهاتِ ما هيتَمُّ  الِ األَعاملِ كلُّ التَوجِ ن جمَ لَ بِيشءٍ مِ غَ ةِ إِذا انشَ عوَ ني بِالدَّ تَمِّ ن املهْ ثريٌ مِ كَ
يهاتِ  هِ التَّوجِ ذِ  أَنَّ هَ يَرَ بَ ، وَ  أَنَّه قَد أَدَّ الواجِ يَرَ يحاً ، بَل وَ حِ ها صَ عُ ال يسمَ ا وَ هبِ
حتاجٍ ، بَل  ثريةٌ ؛ ألَنَّه ظَنَّ أَنَّه لَيسَ بِمُ باتٌ كَ ه تَرسُّ ندَ لُ عِ تَحصُ ه ، فَ ريِ والتَّنبِيهاتِ لِغَ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤٢٠هـ . هرِ رَ ن شَ بتِ ١٨ مِ لِكَ يَوم السَّ ذَ (١) وَ

يف معاين 
االحرتام



( ١٦٤ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لَ . تَأمَّ يَ رَ وَ نظُ يَ رَ وَ كِّ يفَ رياً وَ ثـِ عَ كَ تاجُ إِىل أَن يَسمَ م حيَ نكُ لٌّ مِ كُ
ي  هِ ام  كَ كم  رِ آلخِ كِالتِ  واملشْ ضِ  وامِ الغَ ن  مِ ثريٍ  لِكَ لٌّ  حَ فِيها  يهاتُ  التَّوجِ هِ  ذِ هَ وَ
نةً ،  ونَ سَ نِنيَ أَو عرشُ رشُ سِ ي لَه عَ لٌّ لِلَّذِ ةُ أَحياناً فِيها حَ دَ لمةُ الواحِ ، بَلِ الكَ مْ لِكُ ألَوَّ
إِذا  م ، فَ نْكُ دٍ مِ الِ كلِّ واحِ بةٌ حلِ ةٌ مناسِ ةٌ فِيها فائِدَ دَ ةٌ واحِ لِمَ دٌ ، كَ ومٌ واحِ أَو لِلَّذي لَه يَ

ما أثَّرتْ . عتْ وَ أُمهِلَتْ .. ما نَفَ تُركِتْ وَ
لُ ، لَكِن  هُ الكامِ يهاتِ عِالجُ هِ التَّوجِ ذِ ودٌ يفِ هَ وجُ ظُ مَ نهُ أَو يُالحَ ى مِ ةَ ما يُشتَكَ بَل إِنَّ عامَّ
نتَظِرُ  يَ لُها وَ ال يَستَعمِ يةِ وَ ي يَمألُ الثَّالجةَ بِاألَدوِ ثلَ الَّذِ ـتَـكونُونَ مِ ا أَحياناً ، فَ لُ هبِ مَ عْ ما يُ

. يهاتِ هِ التَّوجِ ذِ لِكَ حالُ هَ ذَ ا إِال بِاالستِعاملِ فَكَ يةُ ال تَظهرُ فائِدهتُ هِ األَدوِ ذِ هَ ا ، فَ هتَ فائِدَ

نِنيَ  املُؤمِ ةِ  لِعامَّ ينَنا  بَ   تَقوَ ها  يدُ نُرِ العامِّ  امِ  االحرتِ دُ  قَواعِ  (١)  
 ، هِ  نَفسِ لِ  مَ العَ ذا  هَ يفِ  بِاهلَمِّ  ونا  كُ شارَ ينَ  ذِ الَّ أَي   ، اخلواصِّ  صِّ  ألَخَ وَ  ، م  هِ َواصِّ خلِ وَ
تَعاىلَ  هُ وَ بحانَ لِكَ سُ رقُبُ ذَ هوَ يَ م ، وَ عَ اهللا فِيهِ لُ مَ نَتَعامَ لُوكِ ، فَ ذا السُّ هَ ريِ وَ ذا السَّ هَ وَ

يهِ . لَ ثِيبُ عَ يُ وَ
نَقاءٍ  يفِ  ونُوا  تَكُ أَن   .. م  ينكُ بَ والطـيِّبِ  اجلَميلِ  ن  مِ  ، البَعضُ  م  كُ بَعضُ أَنتُم  مَّ  ثُ
ال  داً ، وَ لُ بَينكم أَبَ تاجُ أَحدٌ يَدخُ داً ، ما حيَ يئاً واحِ م شَ كُ وحٍ ، بِاعتِبارِ ضُ وُ ةٍ وَ احَ رصَ وَ
 ، ءٌ يهِ يشَ لَ أَ عَ م لَو طَرَ نكُ دٍ مِ داً ، بَل كلُّ واحِ ريِ أَبَ لُ إِىل الغَ نـزِ (٢) يَ الئقَ صُّ العَ ا خيَ ءَ ممِ يشَ
 ، ا  هبِ هُ  ربُ خيُ يهِ  ألَخِ بمحبةٍ  ه  نفسِ يف  دٌ  أَحَ سَّ  أَحَ إِذا  أَنَّه  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ  َ أَخربَ ام  كَ
فُك الفُالين ،  ُّ يلَّ تَرصَ لَ عَ كَ ولُ لَه : أَشْ قُ ن جانِبِهِ ، يَ ءٍ مِ سَّ بِيشَ ن بابِ أَوىلَ إِذا أَحَ مِ وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بت ١٧ مِ يلَة السَّ (١) لَ
. ذا امليدانِ ةِ يفِ هَ دمَ فِ اخلِ ىل رشََ عَكم اهللاُ عَ قَد مجََ م البَعضَ وَ كُ م مَع بَعضِ تَكُ القَ ا خيَصُّ عِ ِّ (٢) أَي: مم

ضوابط يف 
االحرتام 
اخلاص



( ١٦٥ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

أَيتَها ،   يُويبِ لَو رَ دِ إِيلَّ عُ أَهْ لِكَ ، وَ ما إِىلَ ذَ ي ماذا تَر ؟ وَ ك الفُالينِ ، تَعالَ يا أَخِ أَمرُ وَ
ذا . كَ هَ نكَ ، وَ ةِ مِ يحَ قُّ النّاسِ بِالنَّصِ أَنا أَحَ فَ

بُوبٌ إِن  نا حمَ بَّهُ اهللاُ فَهو لَ لِكَ ماذا ؟ فَام أَحَ بَعدَ ذَ ذا ، وَ م هَ بُّ لَكُ هُ حيُ لَّ جاللُ اهللاُ جَ
تَعاىلَ . بحانَه وَ هُ سُ بِيدُ شاءَ اهللاُ ؛ ألَنَّنا عَ

أَنتَ  تَأيتِ   ، م  هِ ريِ غَ ن  مِ لْقِ  لِلخَ اماً  احرتِ أَكثَـرُ  فِ  املعارِ أَربابُ   (١)  
ويَطلُبونَ   ، مونَك  دِّ قَ ويُ ونَكَ  حيرتمُ وَ  ، بك  أنَسونَ  يَ م  هُ دُ جتَ  ، يئاً  شَ تساوي  ما  الَّذي 
ن اهللا تَعاىلَ . م عَ هِ فَهمِ م وَ وخِ إِدراكِهِ سُ ن رُ مِ م ، وَ تِهِ فَ عرِ ةِ مَ وَّ ن قُ ذا مِ نك ، هَ عاءَ مِ الدُّ

ن  مِ نعةُ اهللا تَعاىلَ ، وَ ا صِ ةِ أَهنَّ هَ ن جِ ومِ ، مِ مُ تِثاثَ العُ بْتَثَّةٌ يفِ الكائِنات ابْ بُ مُ هِ النِّسَ ذِ هَ
ن  مِ ةٌ لَه ، وَ بِّحَ سَ ا مُ ةِ أَهنَّ هَ ن جِ مِ هِ ، وَ مِ ةٌ بِاسْ ا ناطِقَ ةِ أَهنَّ هَ ن جِ مِ يهِ ، وَ لَ ةٌ عَ ا دالَّ ةِ أَهنَّ هَ جِ

ها . لقِ خَ ها وَ امً يفِ إِبداعِ كَ ةِ أَنَّ لَه حِ هَ جِ
ىل اهللا!  اللةُ عَ فِيهِ الدَّ فِيهِ إِرادةُ اهللا ! وَ ةُ اهللا ! وَ كمَ ءٍ فِيهِ حِ لَ مَع يشَ تَعامَ أيُكَ أَنْ تَ ما رَ

مدِ اهللا . فِيهِ التَّسبيحُ بِحَ كرُ هللا ! وَ فِيهِ الذِّ وَ
امٌ لِلكائِناتِ  نا احرتِ ندَ دَ عِ ت أَنْ يُوجَ لِّها ، اقتَضَ ةٌ يفِ الكائِناتِ كُ بُ عامَّ هِ النِّسَ ذِ هَ  وَ

ع . يدِّ بالرشَّ هِ الذي قُ جْ ىل الوَ هِ ، عَ جْ ذا الوَ ن هَ مِ
 ، امليدانِ  ذا  هَ ريِ  غَ يدانٍ  مَ يفِ  لُ  خُ تَدْ ذا  لِهَ فَ  ، رُ  آخَ م  هُ رُ أَمْ فَ ونَ  واملسلِمُ نُونَ  املؤمِ ا  أَمّ
َذا قِيلَ : (لَو  هلِ لِكَ قالَ اهللا تَعاىلَ : (¨ © ª » ¬ )   [األحزاب:٦]، وَ لِذَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧مِ يلَة السَّ (١) لَ

يف شأن قواعد 
االحرتام 

واألدب مع 
اخللق



( ١٦٦ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لَ  تَعامَ دْتَ أَن تَ )(١) ، إِذا أَرَ امءِ واألَرضِ بدِ العايصِ لطَـبَّق ما بَنيَ السَّ فَ نُورُ العَ شِ كُ
لِكَ  ئنا إِىلَ مَن لَه نِسبةٌ خاصةٌ بَعدَ ذَ يفَ إِذا جِ . فَكَ ذا املَيدانِ لْ يفِ هَ نِنيَ ، فادخُ مَع املؤمِ
بطِ  تى جاءَ الكِتابُ بِرَ ينِ ، حَ ي لِلوالِدَ ام هِ ةِ ، كَ يَّ بَةُ الوالِدِ م نِسْ ندكُ عِ عِ ، وَ هةِ الرشَّ ن جِ مِ
ا  وهنِ لِكَ م  حِ الرَّ نِسبةُ  لِكَ  ذَ بَعدَ  [لقامن:١٤]،     (T  S  R  Q) كرِ  بِالشُّ كرِ  الشُّ
ةِ  وَّ نَةُ األُخُ جَ ـ شَ مِ والوصلَةِ حِ نَةِ الرَّ جَ نَةِ ـ أَي شَ جَ هِ الشَّ ذِ ن هَ أَعىلَ مِ رشِ ، وَ ةً بِالعَ قَ لَّ عَ مُ

ها . أسِ ىل كَ فِيه ، واالجتِامعِ عَ
ونُ  لقِ ، نَكُ امِ لِلخَ عاينِ االحرتِ أكِيدِ مَ ىل تَ والينا عَ َ مَن حَ نُريبِّ بى وَ نبغِي أَن نَرتَ َذا يَ هلِ وَ
إِنَّه ال تَرمجَةَ  نا، فَ نبَغِي لَ ا يَ يئاً ممِ رفنا شَ عَ نا ، وَ بِّ يدِ رَ ن أَبوابِ تَوحِ نا باباً مِ عْ ـرَ لِكَ قَد قَ بِذَ
يف  ا؟ تَرمجَتُها كَ ُها ؟ أَين برهاهنُ مجِ يفَ نرتَ إِال كَ هِ ، وَ قِّ خلقِ عايةَ حَ نا لَه ، إِال رِ وعِ ُضُ خلِ
لْقِ  بُّ اخلَ هُ أَحَ نَّ هُ أَ لِيسُ بُ جَ ْسَ نا : «حيَ  لَ ةِ املقتَدَ ريَ َذا جاءَ يفِ سِ هلِ هِ ، وَ لقِ تَتعاملُ مَع خَ

لقَ . وا اخلَ مُ نا: احرتَ ولُ لَ قُ لِكَ : أَنَّه يَ عنَى ذَ مَ »(٢) ، وَ إِلَيْهِ
ةِ  فَ لمِ واملَعرِ م بِأَهلِ العِ وصاً بَعدَ اتِّصالِكُ صُ وصِ ، خُ هِ اخلُصُ جْ ىل وَ نَ اآلن عَ أَنتُم مِ إِذاً فَ
هُ  صُ نَقْ بِّكم،  رَ بِتوحيدِ  البَعضِ  كم  بَعضِ امِ  رتِ احْ ارتِباطَ  فُوا  تَعرِ أَنْ  م  لَيكُ عَ البدَّ   ، بِاهللا 
ـرُ يفِ  كُ األَصغَ فَى ، ملَ يَكنِ الرشِّ خيَ نسانِ وَ ىل اإلِ قُّ عَ دِ قَد يَ صٌ يف التوحيدِ بال شكٍّ ، وَ نَقْ
وبَة .  عُ لَيه إِالَّ بِصُ نسانُ عَ أيتِ اإلِ هِ املعاينِ ، ما يَ َذِ بِيبِ النَّملِ  إِال هلِ ن دَ ةِ أَخفَى مِ هِ األُمَّ ذِ هَ
إِرشاكُ   وَ طّاس: اإلِرشاكاتُ أَقسامٌ : إِرشاكُ اهلَوَ نِ العَ سَ ولُ احلَبِيبُ أَمحَدُ بنُ حَ قُ هلَذا يَ وَ

يدِ املطلُوبِ الكامل. نسانِ يفِ التَّوحِ ىلَ اإلِ لُ عَ كلُّها تَدخُ ، وَ إِرشاكُ االستِحسانِ قلِ وَ العَ

امءِ واألرضِ ، فَام  نِ العايصِ لطَبَّقَ ما بَني السَّ ن نُورِ املؤمِ فَ عَ شِ اذِيلِّ : (لَو كُ نِ الشّ سَ (١) قالَه أَبُو احلَ
نُويبِ . طائِيَّة لِلرشَّ مِ العَ كَ حِ احلِ دَت يفِ رشَ رَ نِ املطِيعِ ؟) وَ ظَنُّك بِنُورِ املؤمِ

داً  أَحَ أَن  هُ  لِيسُ جَ بُ  حيَسِ ال   ، يبِهِ  بِنَصِ لسائِهِ  جُ لّ  كُ عْطِي  يُ وَ بِلَفظِ :   « بِريِ يفِ «الكَ اينِّ  الطَّربَ واهُ  رَ   (٢)
ن جالسه . نهُ ممِ يهِ مِ لَ مُ عَ أَكرَ



( ١٦٧ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

لِعُ  طَّ يَ ي  الَّذِ عنِي  يَ  ، لبي  القَ امَ  االحرتِ البَعض  مُ  كُ لِبعضِ ةً  خاصَّ  ، أَنتم  م  كُ امُ واحرتِ
ن  مِ وَ  ، بِاهللا  املعارفِ  إِىل  م  لُكُ تُوصِ أَسبابٌ   ، فِيهِ  عُكم  سُّ تَوَ وَ  ، يهِ  رتَضِ يَ وَ احلَقُّ  يهِ  لَ عَ
ةِ  وَّ قُ أَسبابِ  ن  مِ وَ  ، للمنهج  كم  فَهمِ ةِ  عَ سِ أَسبابِ  ن  مِ وَ  ، ةِ  يقَ قِ للحَ م  راكِكُ إِدْ أَسبابِ 
ورِ . كم بِحسنِ النظرِ يفِ األُمُ ةِ تبَرصِ عَ ن أَسبابِ سِ مِ ةِ ، وَ ثِيقَ ةِ الوَ روَ م بِالعُ استِمساكِكُ

يهِ  لَ رْ عَ ظْهَ ن يَ ين ، فَمَ وِّ عُ رتمُ املدْ ةِ إِال مَن حيَْ عوَ  (١) ال يَصلُحُ دائِامً لِلدَّ
ه أَكثرَ  قَطعُ ه ، وَ ريِ ن تَبشِ ه أَكثرَ مِ ريُ نْفِ تَ يبِه ، وَ ن تَقرِ ه أَكثرَ مِ دٍ ، يَكنْ إِبعادُ احتِقارٌ ألَحَ

ولُ : قُ م يَ هُ رُ َذا كانَ شاعِ هلِ دُ ، وَ بَعِّ يُ رُ وَ نَفِّ َذا األُسلُوبِ يُ هُ هبِ لِه ؛ ألَنَّ صْ ن وَ مِ
وهُ ـرُ قَّ وَ اسَ  النـّ ــرَ  قَّ وَ ـنْ  ـهْمَ ئاسَ والرِّ ـلِ  قْ بالعَ فـازَ  وَ
ـكاً سْ مِ كانَ  ـوْ  لَ مْ  هيـِ رِ دَ زْ مُ ـهْوَ نَجاسَ لِـهِ  أَصْ يف  يـلَ  قِ لَ

 ، سٌ ذا نَجِ زالِ هَ مُ الغَ يَقولُون : دَ ليه ، سَ يتَكلّمونَ عَ كاً خالصاً سَ سْ تى لَو كان مِ هيم حَ رِ دَ زْ مُ
يهِ . لَ وا عَ لَّمُ م ، تَكَ نهُ االزدِراءَ هلَ وا مِ سُّ يِّبةً ! لَكِن ملّا أَحَ تُه طَ م : انظُروا رائِحَ ول هلَ تَقُ

م  كُ لِكَ جاءَ ذَ كَ ةِ ، وَ أفَ محَةِ والرَّ ةِ والرَّ دَّ بَّةِ واملوَ أَ النّاسَ بِاملَحَ ينا أَن نَبدَ لَ بُ عَ ذا جيَ لِهَ فَ
تُم األَوائِلَ  دْ جَ َذا وَ لُّه أَدَبٌ ، هلِ عٌ ، كُ لُّه تَواضُ ةٌ ، كُ قَ فَ لُّه شَ محَةٌ ، كُ لُّه رَ راء كُ بُ حِ صاحِ
بِيدِ  ن املَوايلِ والعَ كةَ ، مِ ي مَ فِ ستَضعَ ن مُ م مِ هُ لَّم أَكثَرَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ يهِ صَ والَ ينَ حَ ذِ الَّ
ليه  ىل اهللا عَ عبة إِال بِاللٌ ، قالَ لَه صَ ةَ ما طَلَّع(٢) فوقَ الكَ كَّ تحُ مَ ملّا جاءَ فَ اءِ ، وَ قّ واألَرِ

لِكَ املكان(٣). نَ يفِ ذَ أَذَّ نا بِاللٌ وَ يِّدُ أَذِّن يفِ النّاسِ ، فَطَلعَ سَ لَّم : اِطلَع وَ سَ آله وَ وَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ (١) يفِ شَ
ود . عُ عنَى الصُّ (٢) الطُّلُوعُ : بِمَ

ىلَ ظَهرِ  ال عَ تَّى عَ لَّم بِالالً حَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ رَ النَّبِيُّ صَ ةَ أَمَ كَّ تحِ مَ (٣) قالَ ابنُ عباسٍ : ملا كانَ يومُ فَ
بِيّ . رطُ ريَ القُ عبَةِ فأَذَّن . انظُر تَفسِ الكَ

ضوابط 
االحرتام العام



( ١٦٨ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

ودِ  جُ الوُ يِّدِ  سَ ن  عَ وثِ  املَورُ عِ  الواسِ املباركِ  جِ  املنْهَ َذا  هلِ نيَ  املنتَمِ إِىل   
نيٍ . حِ قتٍ وَ لِّ وَ تَسلِيامتُه يفِ كُ لَوات اهللا وَ م صَ لَيهِ نيَ عَ مِ ـتِه األَكرَ ثَ رَ وَ وَ

؛  فاتِ يَةِ الصِّ فِ ىلَ تَصْ نا قائِمٌ عَ لِمتُم أَنَّ أَمرَ م قَد عَ فاتِكُ م أَو صِ التِكُ عامَ ونِ مُ ؤُ لَّقُ بِشُ تَعَ فِيام يَ
. كاتِ ناتِ املبارَ يّباتِ احلسَ فاتِ الطَّ بُّ أَهلَ الصِّ ي حيُ يُّـؤَ ملصافاةِ احلَقِّ الَّذِ ا التَّهَ لِنَنالَ هبِ

خَ  سِّ رَ يُ ثَبِّتَ وَ يُ مَ وَ وِّ قَ يها ، أَن يُ نتَمٍ إِلَ ةِ لِكلِّ مُ عوَ هِ الدَّ ذِ ةِ يفِ أَمرِ هَ دِ املهمَّ واعِ نَ القَ فَمِ
ناً  دَ يْ لِكَ دَ ريَ ذَ تّى يَصِ ةً حَ واصِّ خاصَّ ةً ، ثم  للخَ معاينَ االحرتامِ ، ألهلِ اإلِسالمِ عامَّ

ةِ . لَ يفِ املعامَ ةِ ، وَ لَ ندَ املساءَ ةِ ، عِ لَ ندَ املقابَ ِيعِ أَحوالِه ، عِ يهِ يفِ مجَ لَ راً عَ له ، ظاهِ
بَّةِ  حمَ وَ يامنِ  اإلِ أَهلِ  الءِ  وَ ىل  عَ قلبَهُ  طِّنَ  وَ يُ أَن  ةِ  كَ املبارَ ةِ  عوَ الدَّ هِ  هلَذِ نتَمٍ  مُ لِّ  لِكُ دَّ  فَالبُ

ةً . م خاصَّ تِهِ خاصَّ ةً ، وَ أَهلِ ال إِلَه إِال اهللا عامَّ
لبِيِّ  القَ امِ  االحرتِ ةَ  إِقامَ بِنا ..  واجِ ن  مِ أَنَّ  كِ ..  املبارَ جِ  املنهَ َذا  هلِ نتَمٍ  مُ لُّ  كُ لِيَعلَمْ  مَّ  ثُ
ندَ  عِ نا  مَالحمِ ىل  عَ وَ  ، نا  وهِ جُ وُ يمِ  تَقاسِ ىل  عَ وَ أَجسادِنا  يفِ  رُ  الظَّواهِ نه  مِ رُ  تَظهَ ي  الَّذِ
ةَ  دَ قاعِ يمَ  قِ نُ أَنْ  لينا  عَ يَجبُ  فَ  ، لةِ  املعامَ يف  وَ  ، لةِ  املساءَ عند  وَ احلَديثِ  ندَ  عِ وَ  ، لةِ  املقابَ

تَعاىلَ بِإِكرامِ أَهلِ اإلِسالمِ .  كَ وَ بارَ ينُ اهللاَ تَ يث نُدِ امِ بِحَ االحرتِ
ىل  عَ وَ بَّتِهِ  حمَ ىلَ  عَ ي  نَنطَوِ أَنَّنا  نا  ثَ دَّ حَ أَو  نا  عَ مَ لسَ  جَ أَو  يَنا  قِ لَ سلِمٍ  مُ لُّ  كُ رْ  ليَشعُ مَّ  ثُ
 ، هِ  امِ واحرتِ تِهِ  دمَ خِ ىل  عَ وَ  ، ال  عَ وَ لَّ  جَ اهللا  ينِ  لِدِ وَ تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ اهللا  لِ  ألَجْ إِجاللِهِ 

م . هُ سَ ظُوا أَنفُ يُالحِ ةٍ وَ وَّ ذا بِقُ ومَ هَ قُ دَّ أَنْ يَ فَالبُ
نقاطٌ  م  نهُ عَ تَغِيبُ  لكِن  وَ  ، نِنيَ  املُؤمِ امَ  احرتِ بِهم  واجِ ن  مِ أَنَّ  ونَ  علَمُ يَ م  نهُ مِ ثِريٌ  كَ
وسِ ،  داواةِ النُّفُ ريِ مُ بِريٌ يفِ تَأخِ رٌ كَ لَيها أَمْ تبُ عَ ةِ يَرتَ لَ ندَ املعامَ عِ لةِ وَ ندَ املقابَ ةٌ عِ يفَ فِ خَ
ةُ  لَ رقَ لَيها عَ تَّب عَ قَد يَرتَ وسِ ، وَ فُ ن األَمراضِ يفِ النـُّ ضٍ مِ رَ ليها إِثارةُ مَ تَّبُ عَ قَد يَرتَ وَ

تَعاىلَ . كَ وَ بارَ ةِ إِىل اهللا تَ عوَ ريِ الدَّ سَ

خماطباً مجيع 
إخواننا املنتمني 
عوة هلذه الدّ
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قِ  الطُّرُ يعِ  مجَ ام  احرتِ ىل  عَ قائِمٌ  تِنا  أَئِمَّ وَ جالِنا  رِ منهج  أَنَّ  وا  علَمُ يَ أنْ  بِ  الواجِ ن  فَمِ
مَع  ا،  فاهتِ صِ رِ  ظَواهِ وَ ا  يئاهتِ هَ وَ ا  هبِ شارِ مَ اختِالفِ  ىلَ  عَ واحلَقِّ    اهلُدَ ألَهلِ  بَةِ  املنتَسِ
مامُ  اإلِ نا  يِّدُ سَ قالَ   ، اً  تامّ اداً  احتِّ فِيهِ  وا  دُ َ احتَّ  ، واملَرامِ  صدِ  القَ يفِ  وا  قُ فَ اتَّ م  أَهنَّ هم  لمِ عِ

يه(١) :(٢) قِ بدِ اهللا بِلفَ محن بِن عَ الرَّ بدُ عَ
الَّتِ و عَ نـُ ـلُ بَ سُ ذا الرُّ ـمْ كَ هُ اتِفَ بالــذّ ةٌ  ـدَ واحِ ــمْ  هُ يقُ طَرِ
ــمِ  واهلَيْئاتِ سْ دَتْ  بِالرَّ ـدَّ صـالِتَعَ يـلٍ بـال  انْفِ صِ لِّ تَفْ يف كُ

يْامن(٢) بِ اإلِ عَ بُوا يفِ شُ عَ انِوانْشَ بْعِنيَ  ببادِي  الشّ سَ ا وَ عً بضْ
سـانِ حْ اإلِ ي  قاضٍ لِذِ لُّها  كُ ــلِّ  باتِّصالِوَ ـولِ  الكُ صُ إِىل حُ
ـالمِ سْ ــجَ اإلِ ناهِ ـوا مَ قُ قَّ كامِإِذْ حَ ـرِ  األَحْ ـوا يف ظاهِ قُ َ فافْرتَ
ــدِ واملَـرامِ صْ ـوا يف القَ قُ فَ (٣)واتَّ هِ اهللاِ ذِي اجلَاللِ جْ دِ وَ قَصْ وَ

ن كلِّ فردِ منّا  اهاتِ الطَّيبةِ وأَهلُ الطُّرقِ مِ لِكَ فَيجبُ أَن يَشعرَ أَهلُ االجتِّ لمنا ذَ (٣)إِذا عَ

م . تَهُ م وأئمَّ قَهُ رُ ونَحرتمُ طرُ دِّ م أننا نُقَ هُ يَهم أو جالَسَ قِ لَ

يهِ  قِ الفَ ابنِ  محنِ  الرَّ بد  عَ بنِ  أَمحد  بنِ  اهللا  بد  عَ بنِ  أَمحد  بنِ  اهللا  بد  عَ بنُ  محن  الرَّ بدُ  عَ مامُ  اإلِ وَ  هُ  (١)
لِدَ  م ، وُ دَّ يه املقَ قِ د بنِ أَمحد ابنِ الفَ يلِ بنِ حممَّ بد اهللا بنِ أَمحد بنِ عَ ع ابنِ عَ محنِ األسقَ بدالرَّ د بنِ عَ حممَّ
ادُ  مامُ احلَدّ هُ اإلِ فُ هِ ، كانَ يَصِ رِ غَ رآنَ يفِ صِ ظَ القُ فِ نَة ١١٧٣هـ ، حَ ا سَ تُويفِّ هبِ نَة ١١١٠هـ وَ يم سَ ِ بِرتَ
بدِ  ن عَ ولُ : أَين النّاسُ مِ قُ يَ يمَ وَ رِ لُ تَ ما يَدخُ ندَ وتِهِ عِ تِفُ بِأَعىلَ صَ نيا ، بَل كانَ هيَ مةُ الدُّ الّ بِأَنَّه عَ

ينَة. مامِ مالِك بِاملدِ ىلَ بابِ اإلِ ام يُوقَفُ عَ ىلَ بابِه كَ وا عَ فُ قَ الّ وَ يه ؟ .. هَ قِ بدِ اهللا بِلفَ محنِ بنِ عَ الرَّ
سالم . بِ اإلِ عَ قُوا يفِ شُ رَّ فَ دَت بِلَفظِ : تَ رَ يَّة» ٣٣/١ وَ رِ وهَ قدِ اليَواقِيتِ اجلَ (٢) يفِ «عِ

املِ  فاتِ أَهلِ الكَ شَ ى «رَ مَّ يه تُسَ قِ بدِ اهللا بِلفَ محنِ بنِ عَ بدِ الرَّ مامِ عَ ةٍ لِإلِ يلَ ةٍ طَوِ نظُومَ ن مَ (٣) األبيات مِ
ها : طلَعُ » مَ صالِ امتِ أَهلِ الوِ نَسَ وَ

رامِ احلَ دِ  بِاملسجِ نا  المِإِخوانُ السَّ لُ  أكمَ م  إِلَيكُ نّا  مِ
بِاإلنعامِ مَّ  عَ بٍّ  رَ دُ  محَ واإلِفضالِوَ يلِ  بِالتَّفضِ نَّ  مَ وَ
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ىل  ِبُ عَ ، أَنّه جيَ ظِيمٍ لٍ عَ بريٍ شامِ جٍ كَ نهَ منا اهللا تَعاىل بمَ قَد أَكرَ ن أَنْ نَتَصورَ وَ دُ عَ نَبعُ وَ
من  التَّصورَ  ذا  هَ دُ  بْعِ نُ  ، جِ  املَنهَ ذا  هَ وَ بِ  املَرشَ ذا  هَ نَفسِ  ىل  عَ يَكونوا  أَن  اخلَلق  يعِ  مجَ
نيِ أَن بُعِثَ  ن حِ ةِ مِ هِ األُمَّ ذِ هُ من أذهاننا ، فام هي سنة اهللا تعاىل يف هَ دُ بْعِ نُ عقولِنا ، وَ
حابةِ  يمِ الصَّ فاهِ كانَت اختِالفاتُ مَ ىلَ آلهِ وَ عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّم وَ سَ ىلَّ اهللا وَ املصطَفَى صَ
هِ  ذِ هَ ثِّلُ  متُ بِاألَعامل  يامِ  والقِ  ، ةِ نابَ اإلِ جاتِ  رَ دَ يفِ  م  أَحواهلِِ واختِالفُ   ، وصِ  النُّصُ يفِ 

ذا . نا هَ هم إِىل يَومِ ن بَعدِ تِي قامَت مِ ةَ الَّ قَ احلَقَّ الطُّرُ
بُه  رِّ قَ يُ ي  املناحِ هِ  ذِ هَ ن  مِ ى  نحَ مَ إِىلَ  تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ اهللا  داهُ  هَ مَن  كلَّ  أَنَّ  نَعلمُ  ينَئِذٍ  فَحِ
ِبُ  يهِ ، بَل جيَ لَ بِيلَ لِإلِنكارِ عَ عُ فَال سَ هُ الرشَّ يها ال ينكِرُ زكِّ هُ أَو يُ رُ بِه نَفسَ طَهِّ ، أَو يُ يهِ إِلَ

رنا . دِ بِام قَ نةُ لَه بِام استَطَعنا وَ ه واملعاوَ أيِـيدُ تَ ه وَ يعُ ينا تَشجِ لَ عَ
ةِ  باعِ الطُّرقِ املختَلِفَ ن أَتْ نُوا مِ كَّ تَمَ ندَ الَّذينَ ملَ يَ ام تَقعُ عِ نا كَ ندَ عُ عِ قَ ن األَخطاءِ الَّتي تَ مِ وَ
ىل اإلِطالقِ ،  م فَهو فاسقٌ أَو ساقِطٌ أَو ناقِصٌ عَ هُ يخَ روا أنَّ مَن ملَ يُعظِّمْ شَ وَّ تصَ أَنْ يَ
ال إِىل املقامِ  عِ ، وَ بِيلَ لَه إِىل املَجالِ الواسِ وصِ فَال سَ رشبِهِ املخصُ لْ بِمَ تَّصِ أنَّ مَن ملَ يَ وَ

.  نها إِىل اهلُدَ بُ مِ اللِ أَقرَ راتٌ إِىل الضَّ وُّ تصَ لُّ تِلكَ أَخطاءٌ وَ افِع ، كُ الرّ
عةَ  وا سِ علَمُ يَ نها ، وَ عوا عَ فِ رتَ يَ جِ وَ ذا املنهَ أَبناءُ هَ ةِ وَ عوَ هِ الدَّ ذِ نها أَبناءُ هَ هَ عَ تَنَزَّ بُ أَنْ يَ يَجِ فَ
هِ  يعِ هٍ إِىل اخلَريِ بِتَشجِ توجِّ وا كلَّ مُ بادِلُ يُ هُ فِيها ، وَ ةِ وانتِشارَ هِ األُمَّ ذِ ةَ اخلريِ يفِ هَ عَ سِ محَةِ اهللا وَ رَ
دانا احلقُّ تَعاىل أَنَّه  ه ، مَع االستِمرارِ يفِ إِرشادِ اإلِخوانِ واألَصحابِ إِىل ما هَ عَ يامِ مَ والقِ

ينا . والَ ولُ مَن حَ قُ تْ لَه عُ دَّ تَعَ وسُ واسْ لِكَ النُّفُ يَّأَتْ لِذَ لُ فِيام هتَ األَوىلَ أَو األَفضَ
ةِ  عَ هِ وسِ عِ أَهلِ رشَ ه وَ عِ تَعاىل بِاألَدَبِ مَع رشَ ك وَ بارَ قِّ تَ ةٍ لِلحَ سنِ دِيانَ ىل حُ  فَال نَزالُ عَ
ها  ُ لَّم ، ال نَحرصُ سَ حبِهِ وَ صَ ىل آلِهِ وَ عَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ دٌ صَ ا النَّبِيُّ حممَّ تِي بُعِثَ هبِ ةِ الَّ يعَ ِ الرشَّ
اختِالفِ  ىل  عَ اخلَالئِقَ  عُ  تَسَ تِي  الَّ ةُ  عَ الواسِ ا  أَهنَّ نَعلَمُ  بَل   ، ها  رُ نُصغِّ ال  وَ ها  ُ نَقرصُ ال  وَ
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هادةِ  يقِ شَ قِ يامِ بِأمرِ اهللا ، وحتَ عِ اهللا والقِ مامِ االنتِامءِ إِىل رشَ م بزِ هُ مَّ ِم ، ما دامَ أَنَّه زَ هبِ شارِ مَ
لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ داً رَ أَنَّ حممَّ أالّ إِلَه إِال اهللا وَ

لُ  يَحصُ لُوسٍ ، فَ يئَةِ جُ ةٍ أَو هَ ن مُصافَحَ ندَ املُالقاةِ مِ رُ عِ يَصدُ رُ وَ بدُ يَ و وَ بدُ رُ يَ مَّ أَمرٌ آخَ ثُ
لةِ  ن مجُ م مِ بَّتُهُ حمَ يُوخِ وَ تَعظِيمُ الشُّ ُم ، وَ وهنَ ُم أَو يُعظِّمُ بُّوهنَ يُوخٌ حيُ م شُ ينَ هلَ ذِ ن الَّ ثريٍ مِ ن كَ مِ
بُّ  ن يُستَحَ مَّ عراضِ عَ جهِ اإلِ ىل وَ رَ عَ دٌ ، لَكِن أَنْ يَصدُ ها أَحَ نكِرُ تِي ال يُ ةِ الَّ يعَ ِ دِ الرشَّ قَواعِ
ن  عـراضِ عَ يخِ ، ثمَّ اإلِ رُ بِااللتِفاتِ إِىل الشَّ جهٍ يُشعِ ىل وَ رَ عَ ليهِ .. فَال ، أَو يَصدُ قبالُ عَ اإلِ

ةِ .. فَال . هَ سنِ املقابلةِ أَو االستقبالِ أَو املواجَ ن حُ قٌّ لَه مِ ريه فِيام هوَ حَ غَ
جالِ  ن رِ هُ مِ ىل مَن يَعرفونَ بلُوا عَ قْ ةِ .. أَنْ يُ ائِعَ ن األَخطاءِ الشّ رُ مِ ةِ ما يَصدُ لَ ن مجُ فَمِ
نِّ  ِ السِّ لِ كِربَ ن أَهْ دٌ مِ م أَحَ ونُ إِىل جانِبهِ مَّ يَكُ ةِ ، ثُ ها بِاملصافَحَ ريِ غَ عِ وَ ِم يفِ املَجامِ هتِ دَعوَ
نه  نَ عَ وْ تَولَّ يَ نه إِعراضا ، وَ ون عَ ضُ يُعرِ يهِ فَ لَ قبالُ عَ بُّ اإلِ ن يُستَحَ لمِ أَو ممِ ن أَهلِ العِ أَو مِ
م أَن  لَيهِ بُ عَ يَجِ يامنِ ، فَ ينِ واإلسالمِ واإلِ ن أَهلِ الدِّ م إِنسانٌ مِ ينهُ دُ بَ هُ ال يُوجَ نَّ أَ كَ وَ

لِكَ . نتَبِه لِذَ يَجبُ أَن نَ يهِ ، فَ لَ بِلُوا عَ قْ أَنْ يُ تِهِ وَ صافَحَ وا بِمُ ومُ قُ أَن يَ هِ ، وَ جهِ وا يفِ وَ بُشُّ يَ
بَّةٌ يفِ اهللا تَعاىلَ  حمَ ةٌ وَ ينَه أُلفَ بَ ينَكَ وَ ي بَ لَ الَّذِ جُ هُ أَو الرَّ فُ ي تَعرِ يخَ الَّذِ تَ الشَّ إِذا صافَحْ
نّا  نكَ سِ ُ مِ ن كلِّ مَن هوَ أَكربَ ودٌ يفِ املجلِسِ مِ وجُ ن هوَ مَ مَّ عَ ن بِجانِبِهِ وَ مَّ لْ عَ فَال تَغفَ

الحٍ . صَ ريٍ وَ راً بِخَ وصِ ، أَو ظاهِ جهِ اخلُصُ ىلَ وَ لامً عَ نكَ عِ أَو أَكثرُ مِ
تُهُ أَو  نك مصافَحَ رَ مِ لَو كانَ أَصغَ أَتَّى لَكَ يفِ املجلِسِ وَ لُّ مَن تَ وم كُ مُ جهِ العُ ىل وَ عَ وَ
لسٍ  هُ يفِ جمَ ن تُصادِفُ مَّ عراضاتِ عَ هِ اإلِ ذِ ن هَ رْ مِ لِكَ ، واحذَ ىل ذَ صْ عَ هُ فاحرِ امُ احرتِ
ؤالِ  هَ إِليهِ احلَديثَ للسُّ يَنبَغي أَنْ توجِّ ةِ واملكاملَةِ ، فَ ندَ املصافَحَ يشِ فِيهِ عِ أَو يفِ طَريقٍ متَ

نه . عاءِ مِ ن حالِهِ ولِطَلبِ الدُّ عَ
 ، تَقوَ ٍ وَ ريْ رِ خَ ظْهَ بِ مَ ثريِ علمٍ أَو صاحِ ك أَو كَ ندَ نٍّ عِ بريِ سِ ن كَ لْ عَ لِكَ فَال تَغفَ ذَ كَ
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لبِكَ  هُ بِقَ مَ ِ رتَ أَن حتَ أنِكَ ، وَ هَ إِىلَ اهللا يفِ شَ جُّ نهُ التَّوَ تَطلُبَ مِ عاءَ ، وَ نهُ الدُّ أَن تَطلُبَ مِ وَ
واالةَ  لَيكَ مُ ضَ عَ ي فَرَ تَعاىلَ الَّذِ بحانَه وَ بِّك سُ ن أَجلِ رَ أَن تُوالِيَهُ مِ كَ ، وَ حِ وارِ بلَ جَ قَ

رِ . نِنيَ بِنَصِّ كِتابِهِ الطّاهِ املؤمِ
ها  ها ، ال تَضيِيعُ جهِ ىلَ وَ ها عَ إِقامتُها وإِحياؤُ فظُ آدابِ الكِتابِ وَ نا إِال حِ ما منهجُ وَ

 »  º  ¹  ¸  ¶) نِني  املؤمِ واالةُ  مُ  : الكِتابِ آدابِ  ةِ  لَ مجُ ن  فَمِ  ، ا  إِمهاهلُ أَو 
 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
ىلَّ اهللا  ِ صَ هِ األَكربَ ند إِمامِ نا عِ جِ نهَ دِ مَ ن قَواعِ Ï Î Í Ì)      [املائدة:٥٥-٥٦] ، وإنَّ مِ
فْ  رِ عْ يَ نا ، وَ غِريَ مْ صَ حَ رْ يَ نا ، وَ بِريَ رْ كَ قِّ وَ ْ يُ نْ ملَ نّا مَ لَّم: «لَيْسَ مِ سَ حبِهِ وَ صَ آلِه وَ يهِ وَ لَ عَ

ظِيم . لق العَ بِ اخلُ ن صاحِ ظِيم جاءَ عَ ن أَدَبٍ عَ فَى بِه مِ »(١) وكَ هُ قَّ لِعاملِِنا حَ
ال  نكَ وَ ن إِشكاالتِ املنهج ، فَام يَبقى أَكربُ مِ ثِرياً مِ لُّ كَ ُ سأَلةٌ حتَ ي مَ بِريِ هِ تَوقِريُ الكَ
ميعُ مَن تُالقِيهم  (٢) ، إِذا فَجَ محَةُ هلَذا الرَّ لَيكَ ، هلَذا التَّوقريُ وَ قٌّ عَ لَه حَ نكَ إِال وَ رُ مِ أصغَ
فَ  محَةِ ، ثمَّ أَن تَعرِ غريِ بِالرَّ للصَّ بريِ بِالتَّوقريِ ، وَ داً بَيضاءَ لِلكَ هم يَ عَ ونَ بِأَنَّ لَكَ مَ رُ يَشعُ

ةِ . يعَ ِ هِ الرشَّ نتَمٍ هلَذِ لمٍ مُ بِ عِ لِّ صاحِ ن كُ ه ، مِ قَّ لِعاملِنا حَ
نبَغي أَن  (٤) فَال يَ وا إِىل مَن يفِ املَجلِسِ أَشارُ ها فَ (٣) أَو نَحوِ طبةٍ وا يفِ خُ لِكَ إِذا قامُ ذَ كَ

امِت  الصّ بنِ  بادةَ  عُ ن  عَ يّ  رِ سكَ والعَ  ، أَنَس  ن  عَ يَعىلَ  أَيبِ  وَ  ، مرو  عَ ابنِ  ن  عَ يّ  ذِ مِ الرتِّ واهُ  رَ  (١)
برينا  كَ ِل  جيُ ملَ  ن  مَ نّا  مِ «لَيسَ   : بِلَفظِ تِ  امِ الصّ بنِ  ةَ  بادَ عُ ن  عَ يّ  ذِ مِ والرتِّ أَمحدُ  واه  رَ وَ وه،  فَعُ رَ وَ

ه». قَّ ف لِعاملِنا حَ يَعرِ غِرينا وَ م صَ ويَرحَ
ةُ . محَ ريِ الرَّ غِ لِلصَّ بِريِ التَّوقِريُ ، وَ (٢) أَي: لِلكَ

لُّمِ . يثِ أَو التَّكَ دِ وا يفِ جمَلِسٍ لِلحَ (٣) أَي: قامُ
ينِنا  بَ ممَّن  م  هِ نَحوِ وَ الحِ  والصَّ لمِ  العِ أَهلِ  ن  مِ املجلِسِ  يفِ  مَن  بَعضَ  م  هِ المِ كَ يفِ  وا  رُ كَ ذَ أَي:   (٤)

ةٌ . رابِطَ ةٌ وَ لَ م صِ ينِهِ بَ وَ
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فاءٍ ، بَل  م صايفِ صَ هُ عَ مَ الءٍ وَ دقُ وَ ِمْ صِ م هبِ َّن هلَ دٍ أَو اثنَنيِ ممِ ىل واحِ ةُ عَ شارَ َ اإلِ تَقتَرصِ
ا  هِ ، فإمّ ه بِاسمِ رَ كِّ ذَ يُ لمٍ يفِ املجلِسِ ، وَ بِ عِ لِّ صاحِ كُ بِريٍ وَ لِّ كَ وا إِىلَ كُ ريُ نبَغِي أَن يُشِ يَ
ةٍ،  دَ دِّ تَعَ ىلَ أَسامءَ مُ وا عَ نصُّ ينَ يفِ املجلِسِ ، أَو يَ ذِ َميعِ الكِبارِ الَّ ا جلِ المَ عامّ وا الكَ دُ أَن يُورِ
لَ  فَ غْ نبَغِي أَالّ يُ ن يَ لمِ ممِ ثرةِ العِ نِّ أَو كَ ِ السِّ تْهُ دائرةُ كِربَ لَ مِ وا كلَّ مَن شَ لُ تَناوَ يث أَن يَ بِحَ
 ، سابِقٍ  ن  مِ فُونَه  عرِ يَ ال  أَو  يدٍ  عِ بَ ن  مِ جاءَ  أَو  يباً  رِ غَ كان  لَو  وَ  ، املجلِس  يفِ  ه  ذِكرِ ن  عَ

نيِ االعتِبارِ . ها بِعَ أَخذُ ورِ وَ هِ األُمُ َذِ يَنبَغِي التَّنَبُّهُ هلِ فَ
بِام  وصاً  صُ خُ وَ  ، ا  هلَ نازِ مَ األَشياءُ  لَ  ـنَزَّ تُ أَنْ  نا  ندَ عِ لِلمنهج  يةِ  وِّ القَ املهامِّ  ن  مِ  : ثانِياً 

جانِبِ املَرائِي . لَّقُ بِجانِبِ املستَقبَلياتِ وَ تَعَ يَ
يِّ  مامِ املَهدِ نا اإلِ يِّدِ ورِ سَ ن ظُهُ نهُ مِ ثُ عَ دَّ تَحَ ها ما يُ ن أَعظَمِ مِ جانِبُ املستَقبَلِيّاتِ وَ
األَحادِيثِ  يفِ  حَّ  صَ وَ جاءَ  قَد  أَمرٌ  ذا  هَ  ، األَرضِ  إِىلَ  ريَم  مَ بنِ  ى  يسَ عِ نا  يِّدِ سَ ولِ  نُزُ وَ
دَ  رَ وَ ما  رُ  نَذكُ إِنَّام  ؟  هِ  ذِكرِ ن  مِ يهِ  إِلَ نَحتاجُ  ماذا  وَ ؟  ه  نَحوُ بُنا  واجِ ما  لَكِن  وَ ةِ؛  املتَواتِرَ
هِ  ذِ تَبُّعِ هَ ْمتَنا يفِ تَ تَنا وهنُ َّ لَ مهِ ا أَن نَجعَ أَمّ ضاً ، وَ رَ لِكَ عَ يثِ واآلثارِ إِذا جاءَ ذَ يفِ احلَدِ
يمَ  فاهِ بِمَ أَو  ةٍ  قِيقَ دَ داركَ  بِمَ أَو  هُ  أَصحابَ ُصُّ  خيَ ّا  ممِ ءٍ  بِيشَ نها  عَ ثِ  دُّ التَّحَ أَو  األَخبارِ 
وزُ قَطعاً  صُّ بَعضَ األَشخاصِ ، فَال جيَ ونٍ ختَ ؤُ راءٍ أَو بِشُ ةٍ أَو بِاطِّالعاتٍ أَو بِمَ خاصَّ

. نُ أَبداً سُ ال حيَ وَ
دٍ كان  ذا النَّحوِ ، ألَيِّ أَحَ ىل هَ رَ تِلكَ األَشياءَ عَ جِ أَنْ يَذكُ َذا املنهَ ي هلِ ن املنتَمِ نبَغِي مِ ال يَ وَ
احلقِّ  نرصةُ  م  بُهُ واجِ إِنَّام  اآلن،  م  عنِيهِ يَ بِام  لَّقُ  تَعَ تَ ال  وَ م  بَهُ واجِ ال  وَ م  تَهُ همَّ مُ تْ  يسَ لَ ي  فَهِ
ةِ مَن  دَعوَ م وَ يبِ أَخالقِهِ ذِ هتَ ِم وَ فاهتِ تعاىل ورسولِهِ والوفاءُ بعهدِ اهللا تعاىل يف تقويمِ صِ
لِكَ فهو بخسٌ هلم وهو نقصٌ عليهم، وعادةُ النُّفوسِ  ن ذَ م عَ لُهُ غِ واليهم ، فَأيُّ يشءٍ يُشْ حَ

يبِيّات. ن الغَ ةِ مِ ورِ اخلاصَّ هِ املستَقبَليّاتِ واألمُ ذِ ن هَ يثِ عَ عَ وتتعلَّقَ بِاحلَدِ أن تتولَّ
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أَو  أَشخاصٍ  داتِ  بِمشاهَ عاً  لِّ تَوَ مُ يَكونَ  أَن  نا  جِ ملِنهَ نيَ  املنتَمِ ن  مِ دٍ  حَ ألِ حُ  نَسمَ ال  وَ
نا  ال هيمُّ ، وَ لِكَ ن ذَ ال إِىلَ اخلَربِ عَ لِكَ وَ ِ ذَ م ،  فَال نَحتاجُ إِىل نَرشْ رائِيهِ ِم أَو مَ ناهتِ معايَ

تَعاىلَ فِينا . كَ وَ بارَ نا إِقامةُ أَمرِ اهللا تَ إِنَّام هيمُّ لِكَ ، وَ ذَ
يفِ أَوالدِنا  نا وَ سِ عِ يفِ أَنفُ ىل إِقامةِ الرشَّ هام اجتَهدنا عَ ولِهِ مَ سُ رَ نَحنُ نَكونُ أَنصارَ اهللاِ وَ وَ
واألُمورُ  إِليه،  نَحتاجُ  الَّذي  ذا  هَ  ، أَخالقِنا  يف  وَ نا  جمالسِ يف  وَ أَصحابِنا  يف  وَ أَهلينا  يف  وَ
الةِ  لُ الصَّ يهِ أَفضَ لَ عَ بِيِّنا وَ ىل نَ ريمَ عَ ى بنُ مَ يسَ نا عِ يِّدُ لُ سَ نزِ ها إِىلَ اهللا ، يَ املستَقبَلياتُ أَمرُ
يُّ  ه املهدِ بدُ رُ عَ هَ يَظْ كٍّ ، وَ ـه بِال شَ أَتباعُ هُ وَ نَحـنُ أَنصارُ لَ فَ إِذا نَزَ تى شاء؛ وَ المِ مَ والسَّ
نَحنُ إِنْ شاءَ اهللاُ  نا فَ ناهُ يفِ أَعامرِ كْ أَدرَ مانِنا وَ رَ يف زَ هَ إِذا ظَ تَى شاء ، وَ ودِ مَ جُ دِ الوُ يِّ ةُ سَ لِيفَ خَ
تَى  لوبِنا بِمَ لُّقَ لِقُ عَ لَكِن ال تَ ؛ وَ كٍّ مرِ اهللا بِال شَ َ ه امتِثاالً ألِ عَ يامِ مَ تِه والقِ ىلَ نُرصَ ـثَـبَّـتُون عَ مُ
لفاءُ املصطَفى  لَيسَ خُ تَعاىلَ يَقيضِ فِيهِ ما شاءَ ، وَ كَ وَ بارَ قِّ تَ ذا األَمرُ لِلحَ يفَ ، هَ ال كَ وَ
نيَ  تاجِ يّ حمُ م املهدِ ن فِيهِ رِ والباطِنِ بِمَ ن أَهلِ الظّاهِ لَّم مِ سَ حبِه وَ صَ آله وَ لَيه وَ ىلَّ اهللا عَ صَ
ن  مِ فُالنٍ   ِ ربَ خَ وَ فُالنٍ  ؤيا  رُ تَبُّعِ  تَ يفِ  ه  نَفسَ يِّعُ  يُضَ مَن  ال  وَ  ، بِاملستَقبَليّاتِ  لَّقُ  تَعَ يَ مَن  إِىلَ 
هادِ واالجتِهادِ ، واالهتِاممِ  ن أَربابِ اجلِ ادِقِنيَ مِ ون إِىل الصّ تاجُ م حمُ كِنَّهُ لَ ناك، وَ هُ نا وَ هُ
مانٍ  زَ كلِّ  يفِ  م  فَهُ  ، تَعاىلَ وَ ك  بارَ تَ اهللا  ىل  عَ ادِقِ  الصّ قبالِ  واإلِ تَزكِيتِها  وَ النَّفسِ  ريِ  بِتَطهِ
قتٍ  م أَحبابُه يفِ كلِّ وَ هُ لَّم، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ لَيه وَ ىلَّ اهللاُ عَ لَفاءِ املصطَفَى صَ أَنصارُ خُ
بِيبِ  لَفاءِ حَ م أَنصارُ خُ صفِ هُ ذا الوَ ، أَهلُ هَ ن األَحوالِ رصٍ يفِ أَيِّ حالٍ مِ يفِ كلِّ عَ وَ

ه. ن بَعدَ مَ بله وَ ن قَ مَ يّ وَ يِّدنا املَهدِ محَنِ بِام فِيهِم سَ الرَّ
وأهلُ  الطَّهارةِ  أَهلُ  وَ  ، فاءِ  الوَ وأَهلُ  دقِ  الصِّ أَهلُ  م  هُ أَنصارُ إِنَّام  لَفاءِ  اخلـُ يعُ  مِ فَجَ
بِالنَّفسِ  وَ بِاملالِ  البَذلِ  أَهلُ  وَ يةِ  التَّضحِ أَهلُ  وَ  ، اهللا  بِأمرِ  يامِ  القِ أَهلُ  وَ  ، فاءِ  الصَّ
قتٍ  وَ أَيِّ  يفِ  مْ  هُ أَنصارُ م  هُ  ، اهللا  لمةِ  كَ إِعالءِ  بِيلِ  سَ يفِ  وا  دُ جَ وَ ما  بِكلِّ  وَ يسِ  والنَّفِ
تَعلَّقُ  يَ مَن  ال  وَ  ، بِاملَرائِي  تَعلَّقُ  يَ مَن  ال   ، م  نهُ مِ يبُونَ  رِ القَ م  هُ وَ ُمْ  أَحباهبُ م  هُ وَ  ، كانُوا 
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بِام  ندَ أَهلِهِ ، وَ يقَ عِ ةَ والتَّحقِ يقَ لُ احلَقِ تَمِ ا حيَ داتِ بَعضِ األَشخاصِ ، بِام فِيها ممِ بِمشاهَ
نيَ . عِ ن املدَّ عاءِ مِ ىلَ النُّطقِ واالدِّ لُ التَّطاولَ والتَّجرؤَ عَ تَمِ حيَ

المِ  ةٌ لِكَ رضَ عُ ةِ ، وَ يقَ المِ أَهلِ احلَقِ ةٌ لِكَ رضَ وَ عُ ها هُ ريِ غَ ن املَرائِي وَ رُ عَ كَ ذْ أَمثالُ ما يُ فَ
ذا األَمرِ . لِكَ ال التِفاتَ إِىل هَ بِ ، فَألَجلِ ذَ ذِ يقِ والكَ بَهِ والتَّلفِ أَهلِ الشُّ

حبِهِ  صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ ا رَ هُ هلَ علَ ها عامّ جَ لُ قَدرَ ىلَ أَنَّ املَرائيَ ال نُنزِ عَ
ىلَ  عَ جاءِ يفِ اهللا وَ عةِ الرَّ ىل سِ لُ النَّفسِ عَ ةٍ محَ ةٍ صاحلِ ؤيَ ن كلِّ رُ ودُ مِ إِنَّام املقصُ لَّم ، وَ سَ وَ
. تَعاىلَ كَ وَ بارَ هُ اهللاُ تَ هُ ا يَكرَ ءٍ ممِ ن يشَ ىل االبتِعادِ عَ ىل اهللا ، أَو التَّنبِيهِ عَ قبالِ عَ دقِ اإلِ صِ

بُوةِ ،  ن النـُّ زءاً مِ أربَعِنيَ جُ تةٍ وَ ن سِ زءٌ مِ ي جُ هِ احلَةِ ، وَ دُ املَرائِي الصّ قاصِ هِ مَ ذِ هَ إِذاً فَ
نَةُ  ؤيا احلَسَ تِ الرُّ إِذا جاءَ دِ املَرائِي ، وَ رَّ جَ ينا بِمُ والَ لُوبَ مَن حَ قُ نا وَ لُوبَ لِّقُ قُ لَكِن ال نُعَ وَ

يمُ املِيزانَ . قِ بُها ، ثمَّ نُ ناسِ بِلناها بِام يُ قَ
يفِ  جاءَ  بِام  وَ الكِتاب  يفِ  جاءَ  بِام  يفِ  ِ الرشَّ عِ  الرشَّ وصَ  نُصُ أَنَّ   : واملِيزانُ 
ال  ؤيا وَ يهِ رُ لَ مُ عَ دَّ قَ ةِ املنهج ال يُ أَقوالِ أَئِمَّ تَعلِيامتٍ وَ يهاتٍ وَ ن تَوجِ نَّةِ مِ السُّ

. لُ لِلنّاسِ صُ ّا حيَ ءٍ ممِ ال أَيُّ يشَ ةٌ وَ دَ شاهَ ال مُ ةٌ وَ فَ كاشَ مُ
راً  أَثَ نَّةً وَ سُ ةِ كِتاباً وَ حيَ ِ ةِ الرصَّ حَ وصِ الواضِ باعُ لِلنُّصُ يادُ واالتِّ ونَ االنقِ ِبُ أَن يَكُ بَل جيَ
ام  كَ م ، وَ م وأَرضاهُ نهُ َ اهللا تَعاىلَ عَ يضِ نيَ رَ احلِ بادِ الصّ ن العِ تِها مِ أَئِمَّ جالِ املنهج وَ ن رِ عَ
ال  وَ دٍ  أَحَ ؤيا  رُ يهِ  إِلَ ا  وْ عَ دَ ما  عىل  مُ  نُقدِّ فَال  م  هِ قَصائِدِ يفِ  وَ م  تُبِهِ كُ يفِ  لِكَ  ذَ نا  لَ وا  رُ حرَّ

بِري . ريٍ أَو كَ غِ ن صَ دٍ مِ لُ ألَحَ صُ ال ما حيَ دٍ وَ دةَ أَحَ شاهَ ال مُ دٍ ، وَ ةَ أَحَ فَ كاشَ مُ
نا  لَ  ، جرِ لِلزَّ واالجتِنابِ  لِألَمرِ  واالمتِثالِ   ، النَّهجِ  يفِ  بِاالنتِهاجِ  نيَ  مِ لتَزِ مُ ونُ  نَكُ بَل 
األَمرِ  امتِثالِ  ىلَ  عَ تُنا  يَ تَقوِ وَ ثبِيتُنا  تَ إِال  داتِ  واملشاهَ املرائِي  ةُ  مّ هِ مُ ما  وَ  ، هدٌ  جُ لِكَ  ذَ يفِ 
ذا  .. فَهَ تَعاىلَ كَ وَ بارَ والنا تَ ىل مَ ادقِ عَ قبالنا الصّ لُوبِنا إلِ نيُ قُ واجتِنابِ النَّهي ، وتَطمِ
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لِكَ . ما إِىلَ ذَ داتِ وَ مَع املَشاهَ نا مَع املرائِي وَ جُ نهَ مَ
عِ ،  م يفِ الرشَّ َرَّ ىلَ أَصحابِنا لِباساً ملَ حيُ مُ عَ رِّ أنِ اللِّباسِ .. فَال نُحَ لَّقُ بِشَ تَعَ ثالِثاً : فِيام يَ
ةِ  دوَ لِكَ ال نَعذرُ أهلَ القُ ذَ ونُ ، إِنَّام كَ عُ املصُ ه الرشَّ قرِّ بِ لِباسٍ يُ ن كلِّ صاحِ نَقبَلُ مِ وَ

باتِ . وصاً يفِ املناسَ صُ خُ لِ واألَوىلَ وَ ن اختِيارِ األَفضَ قبالِ عَ أَهلَ اإلِ وَ
 : ولُ نَقُ جِ فَ ذا املنهَ ن أَهلِ هَ ثِريٌ مِ ا كَ يَتعلَّقُ هبِ ةِ فَ ةُ العِاممَ سأَلَ ذا اجلانِبِ مَ لُ يفِ هَ صُ ا حيَ ممِ وَ
بَعدَ البُلوغِ  لغَ ، وَ لُ العِاممةَ إِال مَن قَد بَ ةَ إِال بَعدَ البُلُوغِ ، فَال يَستَعمِ لِ العِاممَ ال تَستَعمِ

. سةِ أَذرعٍ ىل مخَ ال تَزيدُ عَ ط ، وَ بِريةِ فَقَ باتِ الكَ ةِ واملناسَ عَ مُ ةَ لِلجُ لُ العِاممَ يَستَعمِ
ىلَ آلِه  عَ لَيه وَ ك عَ بارَ لَّم وَ سَ ىلَّ اهللا وَ دٍ صَ باعُ املصطَفى حممَّ ةِ اِتِّ ن العِاممَ ودُ مِ إِنَّام املقصُ
ةِ يفِ  ـيُمكِنُ استِعاملُ العِاممَ جَ فَ وَّ زَ مّ إِذا تَ ةِ ، ثَ ظِيمَ نَّةِ العَ هِ السُّ ذِ عارِ هَ إِظهارُ شِ حبِه وَ صَ وَ
جَ  َرَّ تى إِذا ختَ سةِ أَذرعٍ ، حَ ن مخَ يدَ عَ ىل أَن ال تزِ باتِ ، عَ ةِ املناسَ لِعامَّ ن أَوقاتِهِ ، وَ ثريٍ مِ كَ
يدُ بَعد  زِ ه، فَال تَ رِ مُ نْ عُ اوزَ األَربَعني مِ تى جيُ بعةِ أذرعٍ ، حَ ن سَ لُومِ فَال تَزيدُ عَ يفِ العُ
كَ  بارَ لَّم وَ سَ ىل اهللا وَ دٍ صَ ة النَّبيِّ حممَّ اممَ ن عِ دَ مِ رَ ا غايةُ ما وَ عٍ ؛ ألَهنَّ رشةِ أَذرُ ن عَ لِكَ عَ ذَ

ينا . والَ نَبِّهَ مَن حَ أَن نُ نتَبِهَ وَ نبَغِي أَن نَ ذا يَ ثلِ هَ بِمِ ىلَ آلِهِ ، فَ عَ يهِ وَ لَ عَ
ا إِىلَ  نَ هبِ وصاً املَالبِسِ الَّتي خيرجْ صُ خُ ن أَلبِسةِ نِسائِنا وَ دُّ مِ نا األَشَ ثمَّ يَكونُ انتِباهُ
طِ البُيُوتِ  سَ نَّ يفِ وَ تِهِ مَّ ألَلبِسَ لةِ التّامةِ ، ثُ ةِ الكامِ شمَ ىل احلِ ونُ عَ تَكُ ها ، فَ غريِ عِ وَ وارِ الشَّ

لَحاءِ . شمةِ واحلَياءِ واتباعِ الصُّ نَّ  يفِ ما كانَ أَقربَ لِلحِ بُهُ غِّ نُرَ أَيضاً، فَ
 ، نا كلَّ حالٍ أَصلحَ لَ قبالِ وَ دقَ اإلِ نا صِ قَ زَ رَ نا ، وَ أَتباعَ نا وَ أَصحابَ نا وَ أَحبابَ نا اهللاُ وَ قَ فَّ وَ
لنا  عَ اعنيَ ، واحلَمد هللا ربِّ العاملَني ، جَ ةِ الدّ يبُ دَعوَ ِ جمُ بُّ العاملَنيَ وَ رَ نيَ وَ مِ مُ األَكرَ إِنَّه أَكرَ
ين .  ارَ ة يفِ الدّ عادَ وزِ والسَّ أَهلِ الفَ أَهلِ النُّجحِ وَ أَهلِ املَنحِ وَ تحِ وَ ن أَهلِ الفَ إيِّاهم مِ اهللا وَ
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نيَ  املسلِمِ أَربِطةَ  وَ عاةِ  الدُّ يُوتَ  بُ أَنَّ  لَيه  عَ التَّنبِيهُ  نا  مُ لزَ يَ ا  ِّ مم  (١)  
فِيها  املسلِمُ  يَشعرَ  وَ  ، تِهِ  زَّ بِعِ فِيها  املسلِمُ  رَ  يَشعُ أَن  بُ  جيَ م  هُ دَ عاهِ ومَ م  هُ سَ دارِ مَ وَ
م واإلِحسانِ  تِهِ دمَ خِ م وَ يَقومُ فِيها باستِقباهلِِ هِ ، فَ امِ رَ املسلِمُ فِيها بِاحرتِ يَشعُ تِه، وَ رامَ بِكَ

. لِكَ ما إِىل ذَ هم وَ وائِجِ عيِ يفِ قَضاءِ حَ م والسَّ يهِ إِلَ
زُ  كَّ َ رتَ ال يَ م احتِقارُ النّاسِ ، وَ ىل باهلِ رُ عَ طُ إِن كانُوا ال خيَ ةِ وَ عوَ نيَ بِالدَّ لِّقِ ن املتَعَ ثِريٌ مِ فَكَ
لُ  غفَ لِ يَ مَ تِهِ لِلعَ كَ رَ حَ ه وَ اللِ اهتِاممِ ن خِ ريِ ، لَكِن مِ ريِ إِىل التَّقصِ م نِسبَةُ الغَ يفِ بَواطِنِهِ
ن إِيثارٍ  يمٍ يفِ مَيشٍ ، أَو عَ ن تَقدِ لُ عَ غفَ يَ ن حالٍ ، وَ ؤالٍ عَ ن سُ لُ عَ غفَ يَ ةٍ ، وَ ن ابتِسامَ عَ

أسِ إِذا دار . يمِ الكَ ن تَقدِ لُ عَ غفَ ن الطَّعامِ ، أَو يَ ءٍ مِ يفِ يشَ
بِكَ  نُّونَ  يَظُ فَ األَوهامِ  ن  مِ باالً  جِ دُ  تُوجِ يطةِ  البَسِ األَشياءِ  هِ  ذِ هَ ن  عَ ةُ  فلَ الغَ هِ  ذِ هَ وَ
َذا  هبِ وَ  ، لِكَ  ذَ إِىلَ  ما  وَ تِكَ  وَ عْ بِدَ غتَـرٌّ  مُ أَو  كَ  سِ بِنَفْ خٌ  شامِ أَنَّكَ  يَظنُّوا  أَن  كَ  ، الظُّـنُونَ 
واطِعِ  القَ ن  مِ بالٌ  جِ لَيكَ  عَ ومُ  قُ تَ نها  عَ لْتَ  فِ غَ إِذا  الَّتي  ةِ  بَويَّ النـَّ اآلدابِ  ةَ  ظَمَ عَ فُ  تَعرِ
ن  مِ إِال  ها  دَ جتَِ لَن  ا(٢)  أَسباهبِ ن  عَ ثْتَ  بَحَ إِذا  تِي  الَّ تِك  دَعوَ يفِ  وائِقِ  والعَ زِ  واحلَواجِ

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï) ام قالَ اهللا تَعاىل تِك كَ هَ جِ
ذا . تَبِهَ ملِثلِ هَ نـْ ينا أَن نَ لَ بُ عَ يَجِ Ý Ü Û Ú)   [آل عمران:١٦٥]، فَ

وقُ  حوالِ هلَا إِملاحاتٌ ، فالذَّ نِ أَهلِ األَ روفِ أَلسُ ن حُ رُ مِ  (٣) فِيام يَصدُ
ذا  كَ هَ يد ، وَ زِ تَ طالباً لِلمَ ْ رصِ تَذوقُه إِال وَ يهِ وَ لَ لِعُ عَ تَطَّ قُ وَ تُرزَ ما تُعطَى وَ َهلِهِ ، وَ ألِ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ ةِ ٢٦ مِ عَ مُ ومُ اجلُ لِكَ يَ ذَ (١) وَ
وائِقِ . زِ والعَ واجِ واطِعِ واحلَ ن أَسبابِ القَ ثْتَ عَ (٢) أَي: إِذا بَحَ

ر ١٤٢١هـ . هرِ مجُادَ اآلخِ ن شَ ىلَّ أَهلِ الكِساءِ بِدارِ املصطَفَى ٦ مِ صَ ة يفِ مُ عَ مُ يلَة اجلُ (٣) لَ

يف شأن معاين 
االحرتام

ترمجة التواضع 
باب لتقريب 

الناس
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اللَك  خِ فاتِك وَ دَ صِ قَّ تَفَ لَيكَ أَن تَ نبَغِي عَ شدِ واهلُد ، يَ جِ الرُّ نهَ ىلَ مَ رصِ عَ يدُ احلِ دِ شَ
هم ،  رِ وم وأَصاغِ ن أَكابِرِ القَ بولُكَ للنُّصحِ مِ يَ وفيام بدا ، يتَّسعُ قَ فِ ا ، فيام خَ دائِامً وأَبَدً
رة ، قَد  فَ ن أَحوالِ الكَ هُ مِ دُ ا تشاهِ تَّى ممِ ونِ ربِّك ، حَ ن كَ قائقُ استِفادتِك مِ نتَرشُ حَ وتَ
دَّ  ه ، البُ عُ خَ تَواضُ سَ رَ يَ وَ وِ ذا احلالِ قَ ىلَ هَ م أَمثاالً كثريةً ، مَن كان عَ نا هبِ بَ اهللا لَ َ رضَ
ن  دَّ مِ يعَ البَذلِ ، البُ رَ مجَِ قَ تَحْ ةِ ، اسْ هِ البِضاعَ ذِ (١) هَ ةَ لِمَ نَفاسَ كِ اخلَلَلِ ، مَن عَ ن تَدارُ مِ
دَّ  ةِ ، البُ غايةِ الطّاقَ عِ وَ سْ لِ الوُ ن بَذْ دَّ مِ ِيلِ التَّعامُل ، البُ مجَ لِ وَ لِ والتَّواصُ سنِ التَّداخُ حُ

سنِ الظَّنِّ . ةِ حُ يَ ن تَقوِ دَّ مِ سِ ، البُ ولِ واألُسُ دِ وااللتِزامِ بِاألُصُ واعِ ن إِحكامِ القَ مِ
هوَ  وَ ؛  دٍ واحِ أَمرٍ  ىلَ  عَ التَّنبِيهِ  يفِ  المَ  الكَ لُ  نُجزِ م  نكُ مِ ةِ  املطلُوبَ فاتِ  الصِّ دِ  دُّ تَعَ مَع  وَ
تِّبُ  املرتَ  ، هِ  لقِ خلِ محَةِ  والرَّ  ، بّارِ  لِلجَ ةِ  لَّ والذِّ  ، نصاتِ  واإلِ عِ  التَّواضُ ةِ  يقَ َقِ حلِ م  تَرمجَتُكُ

يبِ والتَّحبِيبِ واجلَمعِ . تاحُ أَبوابِ التَّقرِ لَيها انفِ عَ
لِكَ ، أَو يفِ  قِ بِذَ قُّ ن أَجلِ اهللا ، أَو التَّحَ لبِهِ مِ نّا يفِ تَرمجَةِ انكِسارِ قَ ندَ كلِّ فَردٍ مِ نَقائِصُ عِ
طفِ واللُّطفِ  رِ العَ ظهَ مَ أَعاملِه كَ ن أَحوالِه وَ ريٍ مِ ثـِ نه يفِ كَ غِيبُ عَ لِكَ ، يَ قِ بِذَ قُّ طَلَبِ التَّحَ
تَّى  اما حَ م متَ فِيكُ دَ  تَجسَّ يَ بُ أَن  اخلُلُق جيَ ذا  واحلَنان ، هَ واالستِيعابِ  ةِ  قَ فَ والشَّ محَةِ  والرَّ
م ،  كُ لَّمَ ن كَ يفَ بِمَ كَ م ، وَ لَيكُ لَّم عَ ن سَ يفَ بِمَ ه ، فَكَ يقِ رَّ بِكم يفِ طَرِ نْ مَ رَ بِه كلُّ مَ يَشعُ

؟ ونَ هُ ل تَفقَ ة ، هَ م يفِ حاجَ تَعانَ بِكُ ن اسْ يفَ بِمَ كَ م ، وَ كُ عَ لَسَ مَ ن جَ يفَ بِمَ كَ وَ
اماً صادِقِنيَ  دّ ونُ خُ امُ ، أَنَكُ نَحنُ اخلُدّ ةِ .. فَ دمَ فَ يفِ اخلِ َ وا أَنَّ الرشَّ كُ ينَ أَدرَ ذِ نَحنُ الَّ
رُ  م ؟! ال يَشعُ تِنا هلَ عَ نفَ ينِ بِمَ رُ أَهلُ الدِّ عُ م ؟! ال يَشْ تِنا هلَ دمَ ونَ بِخِ رُ املسلِمُ عُ مَّ ال يَشْ ثُ
وسِ  النُّفُ يفِ  ي  يَرسِ ما  ثنا  أَحدَ إِذا  صادِقِنيَ  اماً  دّ خُ ونُ  أَنَكُ ؟!  م  هلَ نا  عِ بِتَواضُ ةِ  امللَّ أَهلُ 
سلمٍ  مُ قَلبِ  إِىلَ  ورُ  عُ الشُّ ذا  هَ ي  يَرسِ يفَ  فَكَ ؟  نّا  مِ رياً  خَ م  هُ سَ أَنفُ ا  أَوْ رَ ؤالءِ  هَ أَنَّ  نْ  مِ
أَهلُ  لْدانِنا وَ ونُ ، أَهل بُ ذا ما ال يَكُ ةِ ، هَ عوَ هِ الدَّ ذِ هَ ذا املَيدانِ وَ نتَمٍ إِىلَ هَ دٍ مُ ن واحِ مِ

ر الغايلِ . وهَ يس : أَي اجلَ (١) النَّفِ



( ١٧٩ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

رةِ ،  ندَ املَقدِ فوِ عِ ءِ ، والعَ أْسَ اإلِحسانِ إِىلَ املُيسِ لِنا كَ ن تَعامُ بُوا مِ ِبُ أَن يَرشَ نِنا جيَ مَ زَ
والتَّجاوزِ عن املخطئ .

ىلَ  عَ ةَ  يَّ واخلَريِ يَّةَ  واألَسبَقِ لِيَّةَ  األَفضَ لَكَ  أَنَّ  لبِكَ  قَ يفِ  ومُ  حيَ كانَ  إِنْ   ، كَ  نَفسَ دْ  قَّ فَ تَ
َذا النُّورِ ،  ةِ االتِّصالِ هبِ يقَ قِ أَولَ حَ ريِ ، وَ طُواتِ السَّ لَ خُ ذْ أَوّ ريِ فاعلَمْ أَنَّكَ ملَ تَأخُ الغَ
ةِ  زَّ العِ ةُ  يقَ قِ حَ ى  قَ تَسْ تُسْ فَال   ، عبُودِ  للمَ ةٍ  ذِلَّ رُ  ظهَ مَ ودُ  جُ والسُّ  ، ودٍ  جُ سُ نُورُ  النُّورُ  ذا  هَ

فِ إال بِهِ . والرشَّ
لُوبِنا أنَّنا  ن قُ طَّلعُ اهللاُ مِ يَ ونِ ، وَ ذا الكَ ةُ أَهلِ هَ مَ دَ ىلَ أَنَّنا خَ نا عَ لُوبَ طِّنَ قُ دَّ أَنْ نُوَ فَالبُ
أنُه  يَعلو شَ لِمُ فَ سْ يامةِ مَن هوَ اآلنَ كافرٌ ، يُ ومَ القِ نا يَ دِ عَ يف أَحَ نَعتَقدُ إِمكانِيَّةَ أَن يَشفَ

لِكَ . يامة ، يمكنُ ذَ ك يفِ القِ بَباً خلَالصِ ندَ احلقِّ فَيكونُ سَ عِ
 ، ألَبِيكَ  ودَ  جُ السُّ أَبَى  ي  الَّذِ كَ  وُّ دُ عَ إِال  هُ  دُ بعِ يُ ما  ؟!  ذا  هَ إِمكانِيَّةَ  دَ  عَ أَبْ ي  الَّذِ نِ  مَ
ل لَه : ال  ذا ، فَقُ نْكَ هَ دَ عَ بَعِّ يُ سلَكِهِ ، وَ ن مَ بُ مِ تَقرُ بلِهِ أَيضاً ، وَ لَ بِحَ تَّصِ يدُ أَن تَ رِ يُ وَ
ونُ  يفَ يَكُ يف مَع املسلِمِ العايصِ ؟ إِذاً فَكَ نا مَع الكافِرِ فَكَ ذا اعتِقادُ دَ ، إِذا كانَ هَ عْ بُ
ولَ  صُ نا حُ عْ تَّى تَوقَّ خَ فِينا األَدَبُ النَّبويُّ حَ سَ عَ القائِمنيَ بِالطّاعةِ واخلَريِ ؟ إِذا رَ نا مَ بُ أَدَ

؟ ادِقِ نِ الصّ نا إِذاً مَع املُؤمِ بُ يفَ أَدَ لِكَ الكافِرِ فَكَ ن ذَ ةِ مِ فاعَ هِ الشَّ ذِ هَ
ىلَ  ام أَينِّ أُقيمُ احلدَّ عَ ينَ ، فَكَ ىلَ الكافِرِ ةِ عَ زَّ عنَى العِ امِ مَ هُ ، مَع متَ لَمُ إِمكانَ نَعَ ذا وَ عُ هَ تَوقَّ نَ
بَباً  لِكَ سَ ونُ ذَ يَكُ بَبِهِ لِفَضلِ اهللا ، فَ ضاً بِسَ رُّ تَعَ ةً وَ دَ مساعَ رياً وَ لِكَ تَطهِ يهِ ذَ لَ مَن ثَبتَ عَ
دقاً يفِ  صِ ارِ امتِثاالً ألَمرِ اجلبّارِ وَ فّ ىلَ الكُ هادِ عَ ةَ اجلِ لُ رايَ مِ لِكَ نَحْ ذَ عِ ، فَكَ َريِ املجتَمَ خلِ
م،  هُ م أَو نَجتاحَ دِيارَ نْ أَمواهلِ نَمَ مِ نْ أَنْ نَغْ يْنا مِ هم أَحبُّ إِلَ سولِهِ ، إِسالمُ بةِ رَ حمَ َبتِهِ وَ حمَ

نيا بِام فِيها . لءِ الدُّ ن مِ لُوبِنا مِ بُّ إِىل قُ م أَحَ نهُ دِ مِ إِسالمُ الواحِ فَ
كِني،   املرشِ لَّموا اإلِحسانَ إِىلَ األَرسَ عَ ينَ تَ ذِ حبُ الَّ لَها الصَّ ةِ الَّتي محَ بُوَّ هِ آدابُ النـُّ ذِ هَ
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ي  يَكتَفِ ، فَ ةُ والتمرةُ َ م الكِرسْ هِ دِ دِ أَحَ عُ يفِ يَ تَقَ ؟! إنّه كانَت لَ ننيَ ؤمِ ُمْ لِلمُ يف إِحساهنُ فَكَ
ها  حيبُّها النّاسُ ، فَيدفَعُ لُ نادِراً وَ صَّ ا حتُ وهنِ لِكَ تِها ، وَ ا وقلَّ هتِ ةَ لِعزَّ َ عُ الكِرسْ دفَ يَ ةِ وَ بِالتَّمرَ

.  م بِاإلِحسانِ إِىلَ األَرسَ يهِ بِيَّهم يُوصِ وا نَ عُ مِ كِ ، بَعدَ أَنْ سَ ريِ املرشِ لِألَسِ
ن  قَربتُم مِ م ، وَ بِّكُ ضوانَ رَ بْتُم رِ سِ م ، كَ جَ إِذا قامَ فِيكُ ذا املنهَ إِنَّ هَ لِكَ فَ لِمتُم ذَ إِذا عَ

م . م اخلَريُ وبِكُ لَيكُ نهالُ عَ ينَئِذٍ يَ لَّم ، حِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ يفِ صَ لبِهِ الرشَّ ورِ قَ رسُ
ونَ  ي األَرضِ معارضُ إالّ فَفِ ينِنا ، وَ قِ ةُ يَ قوّ نا وَ باتَ هِ االنطِالقةِ نَكتسبُ ثَ ذِ نْ هَ نَحنُ مِ
ارٍ ، أَنتَ  فّ كُ سلِمنيَ وَ قنيَ ، مُ فاسِ أرشارٍ ، صاحلنيَ وَ ن أَخيارٍ وَ خمالِفونَ مِ دونَ وَ منتقِ وَ
نْكَ غنيَّةٌ ،  ةُ عَ احَ نْ شئتَ ، والسّ ذا املَسلَكِ واملَنهجِ ، فاتبعْ مَ ن هَ كٍّ مِ إِنْ كنتَ يفِ شَ
بِّ ،  هدِ مَع الرَّ ةُ تَرمجةِ العَ يقَ قِ أَنَّه حَ ةِ ، وَ بُوَّ رياثُ النـُّ مِ  وَ هُ اهلُدَ نَّ ىل يَقنيٍ أَ إِن كنتَ عَ وَ

ونُ مَن كانَ . دٍ يَكُ المِ أَحَ ن كَ رْ مِ تَأثَّ فَال تَ
لَسنا  ال االرتِيابَ ، وَ كَّ وَ قبَلُ الشَ حةٌ ال تَ ندنا واضِ ةُ عِ ٌّ ، واحلُجَّ يلِ نا جَ ندَ املنهج عِ
نَحنُ   تَر  ، لوبِ  القُ قلِّبِ  مُ ملِرضاةِ  عاملون  نَحن  بَل   ، لوبِ  القُ بِتَقلِيبِ  بِمكلَّفنيَ 
ن تَقليبِ  رحُ بِه مِ نا الفَ عْ لَ حَ بِام ملَ يَرشَ يهِ بِأَن نَفرَ بُها؟! أو نَحنُ نَعصِ لِّ قَ يفَ يُ هُ كَ ضُ نعارِ
حَ به من تقليبِ القلوبِ  نا أن نفرَ رْ نَ بام أُمِ زَ ؟! أَو أَنْ نَحْ يَةِ وءِ أَو املعصِ لوبِ يفِ السُّ القُ

يف اخلريِ والطاعة؟!
م  هِ إِسالمِ قَدرِ  ىلَ  عَ حمبّةٌ  بريِ ..  الكَ م  هِ الفِ ختَ معَ  اإلِسالم  ألَهلِ  نا  ندَ عِ لِكَ  ذَ لِ  فَألَجْ
 ، تانِ رَّ تنيِ فَذَ رَّ ةٌ أو ذَ رَّ ةً فَذَ رَّ ن اخلَريِ ، إِن كانَ ذَ هيم مِ حٌ بِام لَدَ رَ فَ ن إِيامنٍ ، وَ م مِ هُ ندَ ما عِ وَ

بَّتان .  ندنا فَرحٌ حَ بَّتني فَعِ بَّةٌ ، أَو حَ بَّةً فَحَ أَو حَ
الثَّباتِ  ن  مِ ينا  لَ عَ ما  وَ  ، نُؤديه  اإلِحسانِ  ن  مِ لينا  عَ ما  وَ  ، يه  نؤدِّ البَيانِ  ن  مِ لينا  عَ ما 
فَال  إِذاً   ، بِه  نَقومُ  محتِهم  رَ ن  مِ نا  بِّ رَ ن  مِ لينا  عَ ما  وَ  ، بِه  نَقومُ  ولون  قُ يَ بِام  املباالةِ  مِ  دَ عَ وَ
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ىلَ ظَهرِ األَرضِ . ال يفِ قَولِ قائلٍ عَ لٍ ، وَ مَ ال يفِ عَ زمٍ وَ نا يفِ عَ ندَ رَ عِ أَخُّ تَ
 ، احلَثِيثِ  وامليشِ   ، دِّ  واجلِ فِيه  عةِ  والرسُّ لِ  مَ العَ لةِ  بِمواصَ لينا  عَ هت  تَوجَّ ةُ  مَّ واملهِ
عِ  فُّ بِ ، والرتَّ محَةِ والبَيانِ واختِيارِ األنسَ طفِ والرَّ دةِ اللُّطفِ والعَ ىلَ قاعِ يامُ بِه عَ فالقِ
الكلِّ  بِنفعِ  يَعودُ  بِام  نا  سِ أَنفُ غلِ  شُ وَ  ، تائمِ  والشَّ بابِ  والسِّ  ، الظُّـنُونِ  وءِ  سُ يعِ  مجَ ن  عَ
ةِ  مَ ذاك واملخاصَ ىلَ ذا وَ دِّ عَ لَ االشتِغالِ بِالرَّ ةِ بَدَ عوَ يعِ نِطاقِ الدَّ تَوسِ لِّ ، وَ ةِ الكُ مَصلَحَ وَ

ذاك . مَع ذا وَ
تَحَ  ةٌ أَو انفَ لَّام حانَت لَه فُرصَ يانٌ كُ بَ ةٌ وانكِسارٌ ، وَ ذِلَّ عٌ وَ لِّ تَواضُ عَ الكُ ينا مَ لَ غلُبُ عَ يَ
 ، بٍ وجِ ال لِإلِدخالِ بِغَري مُ ِرضارِ وَ ةٍ ، فَال نَفتحْ بِه األَبوابَ لإلِ نَباهَ ةٍ وَ ظَ قَ لَه بابٌ ، مَع يَ
ةَ  لَ بُّ املقابَ ذا ، إِنَّام نُحِ بُّ هَ ال نُحِ َذا ، وَ و هلِ ال نَدعُ ذا ، وَ ثل هَ ورةٍ ، لَسنا مِ لِغريِ ما رضَ وَ

ياناً . بَ باتاً وَ ثَ عاً وَ تَواضُ بَويِّ إِحساناً وَ بِاخلُلُقِ النـَّ
لبِهِ فِيه  اعةِ إِرادةُ مقلِّبِ قَ هِ السّ ذِ يف هَ هِ احلالةِ وَ ذِ نا أنَّه يفِ هَ لِمْ قبِلُ قَد عَ نْ ال يُ لُّ مَ كُ
رُ  كْ إِرادَتك ، بَل نعذُ نا واترُ رْ إِرادتَ خِّ نا ، فام نحنُ بآهلةٍ مع اهللاِ نَقولُ : سَ ريُ ما أردْ غَ
  ىل اهلُدَ هُ عَ محَةً توقِفُ رَ ةً وَ طفَ لوبِ عَ ن مقلِّبِ القُ نَرتقَّبُ لَه مِ لِكَ ، وَ نسانَ بِذَ لِكَ اإلِ ذَ
ةً ..  مَّ ذَ نا لَه مَ يقَّ إِذا تَ فُها ، وَ نَةً نَعرِ سَ ى لَه حَ يِّئةً .. فَال نَنسَ نّا لَه سَ يَقَّ وابِ ، وإِذا تَ والصَّ
ناقبَ حتىلَّ هبا،  ن مَ تَغافلُ عَ عايبَ .. فَال نَ نّا فِيهِ مَ يَقَّ إِذا تَ ةً ندرهيا ، وَ دَ ْمَ نْكِرُ فيه حمَ فال نُ
 ، نا  جِ نهَ مَ يفِ  األَصلُ  هوَ  نِ  املحاسِ ذكرِ  وَ والفضائلِ  املَناقِب  ن  عَ احلَديثِ  يفِ  لُنا  غْ وشُ

كوتُ عنها . ذائلِ واملساوئِ والعيوبِ السُّ ا األَصلُ يف تِلك الرَّ أَمّ وَ
ذا األَساسِ تَؤولُ  ىل هَ ةِ والقائِمَ عَ دَ هِ القاعِ َذِ ىل أَنَّ العاملَ هبِ نونَ عَ تَيَقَّ ذا تَ وبكلِّ هَ
يعُ  مجَ فرِ ، وَ يبةُ قُو الكُ لُوبِنا هَ ن قُ عُ مِ نتَزَ إليه األُمورُ ألنَّه الصالحُ للخالفةِ ، حينئذٍ تُ
بعَ  تَ  اهلَو ينا  أَلقَ أَننا  واحدٍ  ألمرٍ   ، هم  دِ فاسِ وَ م  هِ صاحلِ  ، األَرض  أَهلُ  نه  مِ ذرُ  حيَ ما 
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احلني . أَصلحِ الصّ
يف  الواليةِ  أهلُ  عَ  اجتمَ فَلو   ، طالحٍ  ن  مِ وال  صالحٍ  من  فٌ  وْ خَ فال  ذا  هَ حَّ  صَ إِنْ  فَ
نيَ أَمامَ  مِ زِ نهَ وا مُ عُ جِ رَ ا لَ وهنَ ـيِّـرُ غَ ا أَو يُ وهنَ ـيُنكِرُ دٍ فَ مَّ نا حمُ يِّدِ نةٍ لِسَ لةِ سُ األرضِ يف مقابَ
عَ عىل  لو اجتمَ نَنِ ، وَ دَّ السّ فوا ضِ قِ ةِ ، لَكن حاشا لألَولِياءِ أَن يَ يَّ نةِ النَّبوِ نُورِ تِلكَ السُّ
ةُ  يْـرَ بِها ، لَكانَت غَ وا بِصاحِ فتِكُ يَ وها وَ ـريِّ هم لِيُغَ ارُ كفّ ارُ أَهلِ األَرضِ وَ نةِ رشِ تِلكَ السُّ
 ، كَ هِ املدارِ ذِ كَ هَ دَّ أَنْ نُدرِ ِم ، إِذاً فَالبُ وقِعةً النَّكالَ هبِ مُ لِكَ ، وَ بنيَ ذَ ينَهم وَ ةً بَ احلَقِ حائِلَ

لُ . ذا األَمرُ األَوَّ فَهَ

 ، عِ التَّواضُ لقُ  خُ فِينا  ىل(٢)  تَجْ يُسْ أَن  نبغِي  يَ ما    أَقوَ وَ دِ  آكَ ن  مِ  (١)  
ذا  يضَ هَ فِ نبَغي أَن يَ ن أَجلِ اهللا تَعاىل ، يَ لةِ مِ لُقُ الذِّ لُقُ اللُّطفِ ، خُ محَةِ ، خُ لُقُ الرَّ خُ
نا ، فَضالً  لَّمَ نْ كَ مَّ يدٍ ، فَضال عَ عِ ن بَ آنا مِ رَ رَّ بِنا وَ لُّ مَن مَ لِكَ كُ يل ذَ تَجْ تَّى يَسْ فِينا ، حَ

 z) َفة دَّ أَنْ يستَجيلَ فِينا صِ نا البُ عَ لَسَ مَ نْ جَ مَّ ةٍ ، فَضالً عَ نْ استَعانَ بِنا يفِ حاجَ مَّ عَ
 ، نِني  املؤمِ تَعظِيمِ  وَ  ، اهللا  خلَلْقِ  محةِ  الرَّ فائضةُ  فِينا  يضَ  فِ تَ وَ [املائدة:٥٤]،     (|  {

لةِ هلم . والتَّواضعِ والذِّ
له  تُكِنُّ  نا  قلوبَ بِأَنَّ  يَنا  قِ لَ نٍ  ؤمِ مُ كلُّ  رُ  عُ يَشْ يثُ  بِحَ  ، صفُ  الوَ ذا  هَ فِينا  خَ  سَّ يَرتَ أَنْ  دَّ  فَالبُ
نتَ  إِال كُ ىل ممرِّ األَيامِ ، وَ ةً عَ زدادَ قوّ البدَّ أَن يَ صفَ فِيك ، وَ ذا الوَ لْ هَ أَمَّ تَ يرَ ، وَ املحبَّةَ والتَّقدِ

م . لَيهِ ُ عَ عُ والتكربُّ عراضُ عن املسلمنيَ ، والرتفُّ ياذُ بِاهللا اإلِ ورةً يُستَجىلَ فِيها والعِ صُ
تِنا،  أُسوَ تِنا وَ وتَ قُدوَ ت نُعُ نا ، لَيسَ اللَ قائِدِ ت خِ نا ، لَيسَ يِّدِ ت أَوصافَ سَ هِ لَيسَ ذِ هَ فَ

ر ١٤١٩ هـ . هرِ مجُادَ اآلخِ ن شَ (١) يفِ ١٢ مِ
ظ . لْحَ ك ويُ رَ دْ (٢) أَي: يُ

من كالمه يف 
مصىلّ أهل 

الكساء بدار 
املصطفى بعد 
ختم القرآن
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ٔ
الباب السادس : ا

 ، نِنيَ  املؤمِ ىل  عَ ةِ  لَّ الذِّ صفُ  وَ  ، صفُ  الوَ ذا  هَ فِيهِ  خَ  يَرسَ أَن  دَّ  البُ م  نكُ مِ دٍ  واحِ لُّ  كُ
ي  فَفِ  ، اماً  دّ خُ ونَ  نَكُ أَن  ىل  عَ رصِ  واحلِ  ، اهللا  أَجلِ  ن  مِ ريِ  بـِ والكَ ـريِ  غِ لِلصَّ عِ  والتَّواضُ

نا . زُّ عِ نا وَ لِكَ فَوزُ ذَ
 ، نيَ  سـلِمِ لِلمُ اماً  دّ خُ ونُ  نَكُ  ، ةِ  املِلَّ هِ  هلَذِ اماً  دّ خُ ونُ  نَكُ  ، ينِ  الدِّ ألَهلِ  اماً  دّ خُ ونُ  نَكُ

هُ لَه . ؤبَ وصاً مَن ال  يُ صُ خُ وَ
ةِ  لَ ن املنزِ ءٍ مِ ةٍ بَنيَ النّاسِ بِيشَ فَ عرِ بُ مَ ِدُ أَحياناً إِذا جاءَ صاحِ م قَد جيَ نكُ رِ مِ ُ النِّظَ قارصِ
ال  يهِ ، وَ تُ إِلَ تَفِ لْ هُ لَه ، فَال يَ ؤبَ ا إِذا أَتَى مَن  ال يُ ن التَّعظِيمِ ، أَمّ ءٍ مِ رُ إِليهِ  بِيشَ نظُ ةِ يَ واملكانَ
 ، ن اخلُرسانِ مِ ن النُّقصانِ وَ مِ رمانِ وَ ن احلِ ذا مِ هُ ، فَهَ مُ دِّ قَ ال يُ عُ لَه يفِ املجلِسِ ، وَ سِّ وَ يُ
أَنتَ  فَ  ، النّاسِ  بَنيَ  ينَ  ورِ املشـهُ أَو  وفِنيَ  املعرُ أَو  اهليئاتِ  أَهلِ  ىلَ  عَ ك  نَظَـرُ  َ قَرصُ إِذا  وَ
أَصحابُ  وَ نيا  الدُّ فَأصحابُ   ، قلٍ  عَ ال  كلٍ  شَ بُ  صاحِ وَ  ، عنَىً  مَ ال  سٍّ  حِ بُ  صاحِ

ونَ أَصحابِ املعنَى . دُ رةِ ، وَ ونَ أَصحابِ اآلخِ سِّ دُ احلِ
تَبِ  الرُّ صحابِ  ألِ نتَبِهونَ  يَ وَ ظِّمونَ  عَ يُ وَ دونَ  جِّ مَ يُ الَّذين  م  هُ كالِ  األَشْ أَصحابُ 
هُ  ؤبَ َّن ال يُ نَةِ ممِ ظهرُ املَسكَ م مَ هُ رُ ظهَ ن مَ فاءِ ممِ عَ تونَ إِىل الضُّ لتَفِ ال يَ هرةِ وَ والظُّهورِ والشُّ
نِنيَ  املؤمِ بَنيَ  ةِ  لَّ الذِّ أَهلِ  يفِ  ادِ  مدِ اإلِ عُ  واسِ وَ  ، نَةِ  املسكَ أَهلِ  يفِ  رِ  اجلَواهِ يزُ  زِ عَ وَ  ، م  هلَ

ؤبَه هلم . ن ال يُ ولِ ممِ واخلُمُ
ريِ  قِ والفَ  ِ رسِ واملنكَ عِيفِ  الضَّ ىلَ  عَ قبِلْ  تُ ملَ  إِذا  تَعاىل  اهللا  مَع  لَتِك  عامَ مُ ةُ  حَّ صِ أَينَ  فَ
ةُ  حَّ صِ أَين  ؟  ريٍ  خَ ةِ  إِرادَ وَ أَدَبٍ  وَ عٍ  تَواضُ وَ ظَنٍ  سنِ  بِحُ ةِ  لَّ الذِّ بِ  صاحِ وَ لِ  واخلامِ
ط ؟ أَو جاءَ  هُ فَقَ ـرَ أَشهَ هُ وَ ـرَ ن أَظهَ مَ عَ لـِ نا التَّواضُ عَ اهللاُ لَ َ ل رشَ تِكَ مَع اهللا ؟ هَ لَ عامَ مُ

م ؟ لِّهِ ن أَهلِ املِلَّة واإلِسالمِ كُ َ مِ ـربُ رَ أَو كَ غُ ن صَ سنِ الظَّنِّ فِيمَ نا بِحُ ه لَ عُ رشَ
سنُ  ورٍ ، أَين حُ شهُ رٍ أَو مَ ىلَ ظاهِ سنَ ظَنِّكَ عَ ُ حُ رصُ تَقْ ه ؟ وَ عَ الِفُ رشَ لِامذا أَنتَ ختُ فَ



( ١٨٤ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

سنَ الظنِّ بِهِ ؟ أَما  عَ اهللاُ لَكَ حُ َ عِيفِ واملِسكِنيِ ، أَما رشَ ذا الضَّ هَ ريِ ، وَ قِ َذا الفَ ظَنِّكَ هبِ
ه ؟ نكَ إِكرامَ بَّ اهللاُ مِ هُ ؟ أَما أَحَ امَ نكَ احرتِ بَّ اهللاُ مِ أَحَ

 ، المِ يَهُ بِالسَّ قِ أُ مَن لَ بدَ محنِ يَ بِيبُ الرَّ لَّم حَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ دٌ صَ ودِ حممَّ جُ يِّدُ الوُ كانَ سَ
نيَ  املسلِمِ بيانِ  صِ تَّى  حَ  ، رَ  أَصفَ وَ أَمحرَ  وَ  ، دَ  أَسوَ وَ أَبيَضَ  وَ  ، يـرٍ  بـِ ريٍ أَو كَ غِ صَ لِّ  ن كُ مِ
حبِهِ  صَ ىل آلِه وَ عَ لَيه وَ ىلَّ اهللا عَ م صَ هُ عَ لِسُ مَ جيَ راءَ وَ قَ ِبُّ الفُ نيَ ، بَل كان حيُ راءِ املسلِمِ قَ فُ وَ
يهِ  لَ تْ عَ يثُ شاءَ بُ بِهِ حَ تَذهَ هِ فَ ذُ بِيَدِ تأخُ ينَةِ لَ ي املدِ وارِ ن جَ ةُ مِ يَ لَّمَ ، بَل كانَتِ اجلارِ سَ وَ
ي غالبِ  ؟! فَفِ تُكَ أَنتَ مَن قدوَ امئلَ ، وَ هِ األَخالقَ والشَّ ذِ أَيتَ هَ الم ، أَرَ الةُ والسَّ الصَّ
عَ  ن أَهلِ احلالِ مَ ولِ ، أَو مِ ـمُ ن أَهلِ اخلُ (١) أَحدٌ مِ ىلَّ دُ إِىلَ املُصَ رِ يَ يلِّ إِال وَ لواتِنا ما نصَ صَ
جالٌ  م ، لَكن إِن جاءَ رِ يهِ ال التِفاتٌ إِلَ سٌّ وَ لَيسَ لَك حِ ِّ ، وَ نْ أَهلِ بُطُون الرسِّ اهللاِ ، مِ
؟! ملاذا ال تَكونُ  تَ إِليهم ، أَين آدابُك ؟! أَين أخالقُك النبويةُ ن أَهلِ الظّاهرِ ، نَظرْ مِ

سنِ ظنٍ دائمٍ ؟! ىل امتِالءٍ وحُ عَ
جهِ ،  ةِ يفِ الوَ حْ لَه يفِ املَجلِسِ ، مَع البَشاشَ نكَ فافسَ نا مِ تَ أَحداً دَ دَ أْ إِذا شاهَ وابدَ

ة . دمَ ىل اخلِ رصِ عَ رِ ، واحلِ كبارِ يفِ النَّظَ ولِ ، واحلُسنِ يف الظَّنِّ ، واإلِ واللِّنيِ يفِ القَ
هِ  ذِ ها ؟ إِنْ ماتَتْ هَ دَ تَّى نَجِ هِ األخالقَ ، نُسافرُ إِىل أَينَ حَ ذِ دُ هَ ونَنا نُشاهِ يدُ رِ أَينَ تُ فَ
هِ ،  ذِ بِ األَخالقِ هَ لةِ بِصاحِ قائِقُ الصِّ ماتَتْ حَ م ، وَ ينَهُ ينِ بَ قائقُ الدِّ ةِ ماتَت حَ يفِ األُمَّ
يـِّنيَ  ورِ بِ األَخالقِ ، صارَ النّاسُ صُ لةِ بِصاحِ قائِقُ الصِّ حَ ينِ وَ قائِقُ الدِّ إِذا ماتَتْ حَ وَ

. (٢)« مْ كُ رِ وَ نْظُرُ إِىل صُ ن اهللا ، «إِنَّ اهللاَ ال يَ م النَّظَـرُ مِ ـهُ لُ لَ ْصُ أَينَ حيَ فَ
رَ  ظهَ مَ رَ لُطفٍ ، وَ ظهَ هُ مَ ـرُ ظهَ يَكونُ مَ لَيها ، فَ صَ عَ رِ م أَن حيَ نكُ دِ مِ ىل الواحِ ِبُ عَ جيَ

ىلَّ أَهلِ الكساءِ بِدارِ املصطَفَى . صَ (١) أي: مُ
ة . يرَ رَ ن أَيبِ هُ ه عَ سلِم وابنُ ماجَ واهُ مُ (٢) رَ



( ١٨٥ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

ةِ  دمَ ىل اخلِ رصٍ عَ رَ حِ ظهَ مَ ةٍ ، وَ رَ ذِلَّ ظهَ مَ عٍ ، وَ رَ تَواضُ ظهَ مَ سنِ ظَنٍّ ، وَ رَ حُ ظهَ مَ محَةٍ ، وَ رَ
ربُ . رَ أَو كَ غُ لِّ مَن صَ لِكُ

م  كُ لِ ، ما كان إِمامُ ـدِّ املتواصِ فُ اجلِ صْ و وَ هُ م وَ نكُ تاجُ إِىل انتِباهٍ مِ رُ حيَ فٌ آخَ صْ وَ وَ
إِال  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ دٌ  مَّ حمُ م  بِيُّكُ نَ وَ م  ولُكُ سُ رَ وَ م  كُ يِّدُ سَ وَ م  تُكُ أُسوَ وَ م  قُدوتُكُ وَ
لٌ  مَ لُّها عَ لَّم كُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ هُ صَ ياتُ ح:٧]، فَحَ لِ (² ³ ´)   [الرشَّ مَ لَ العَ تَواصِ مُ
وقفِ  مَ وَ  ، رآنِ  القُ وقِفِ  مَ وَ  ، رشادِ  اإلِ وقفِ  مَ وَ  ، التَّعلِيمِ  وقِفِ  مَ بَنيَ  فَام   ، واقِفُ  مَ وَ
وقِفِ  مَ وَ  ، يتِهِ  بَ َهلِ  ألِ ةِ  دمَ اخلِ وقِفِ  مَ وَ  ، يامِ  القِ وقِفِ  مَ وَ  ، البُكاءِ  وقِفِ  مَ وَ  ، رِ  بُّ التَّدَ
لَّم، فأَصحابُ  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ةٌ صَ ت لَه راحَ تِهم ، لَيسَ خاصَّ نيَ وَ ة املسلِمِ ةِ لِعامَّ دمَ اخلِ
شارفِ النَّجاحِ  ىلَ مَ م عَ هُ تَعاىلَ لِإلِقـبالِ ، وَ كَ وَ بارَ قُّ تَ فَّقهم احلـَ ينَ وَ ذِ م الَّ نكُ ةِ مِ مَّ اهلِ

لِنيَ . الءِ املتَكاسِ ؤُ هم األَخذَ بِيَدِ هَ هامِّ ن مَ وا ألَنَّ مِ تَنَبهُ م أَن يَ لَيهِ الحِ ، عَ والفَ
رْ أَن  رْ ثمَّ لِيحذَ رْ ثمَّ لِيحذَ ليَحذَ لِ فَ سَ ىل الكَ ه عَ ريَ لُّ غَ دُ َّن يَ لُ إِنْ كانَ ممِ ذا املتَكاسِ هَ وَ
باالتِكَ  مِ مُ دَ عَ لِكَ وَ رياتِ بِتَكاسُ ن اخلـَ فَى ما فاتَكَ مِ ةَ لَه بِه ، أَما كَ يبَه ما ال طاقَ يصِ
تَ  دْ قَ فَ فَ األَشياءِ  هِ  َذِ هبِ املباالةَ  تَ  دْ قَ فَ  ، كِينَةٍ  بِسَ  ، قارٍ  بِوَ  ، رسٍ  بِدَ  ، ةٍ  عَ طالَ بِمُ  ، ردٍ  بِوِ
دَ  قِ فْ يَ أَو  رَ  تَأَخَّ يَ أَن  ك  ريَ غَ لِّمُ  عَ تُ تَزالُ  ال  تَّى  حَ ؟  ذا  هَ فاكَ  كَ أَما   ، ةً  بِريَ كَ ةً  ثِريَ كَ رياتٍ  خَ
وا  علَمُ م أَن يَ لَيهِ كِنْ عَ م لَ ينكُ لِيالً بَ إِنْ كانُوا قَ م ، وَ هُ رَ نْذِ نا أَن نُ دَّ لَ ؤالءِ البُ ه ، فَهَ قارَ وَ
لَو  ا  أَمّ  ، الباطِنِ  يفِ  دَ  بْعَ يُ أَو  ىصَ  قْ يُ أَن  م  هِ دِ أَحَ ضَ  رُّ تَعَ وَ  ، فِيهِ  م  هُ ي  الَّذِ احلالِ  رَ  طَ خَ
بُ  ذا جيَ لِهَ يطٌ ، فَ بَسِ ٌ وَ نيِّ هلٌ هَ رٌ سَ ذا أَمْ ضٍ فَهَ رَ ثَالً أَو مَ ةٍ مَ قطَ سَ سِّ كَ ءٌ يفِ احلِ يبُهُ يشَ يُصِ
ال  وَ لِ  سَ لِلكَ حمالً  ت  لَيسَ دِّ  لِلجِ لٌ  حمَ ا  أَهنَّ فَ  يَعرِ أَن   ِ املَحارضِ هِ  ذِ هَ يفِ   ٍ حارضِ لِّ  كُ ىلَ  عَ

يَّة . دِّ كِينَةِ واجلِ قارِ والسَ ياعِ الوَ ال لِضَ ةِ وَ فلَ لِلغَ
م  ولِيَّتَهُ سؤُ نَ مَ وْ نْسَ يف يَ أَهلِ االجتِهادِ ، كَ كِينَةِ وَ ن أَهلِ السَّ م مِ نهُ ثريُ مِ ؤالءِ الكَ هَ وَ



( ١٨٦ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

بِاليَدِ  واألَخذُ  النُّصحُ  جدَ  وُ ما  إِذا   . م  هُ قارَ وَ وا  يَّعُ ضَ ينَ  ذِ الَّ ؤالءِ  هَ لِيلِ  القَ ولَ  حَ
م ملِن؟  وهنَ كُ تـرُ ةَ ؟ تَ يحَ ون النَّصِ ِدُ م جيَ وهنَ يدُ رِ م ، أَينَ تُ نكُ ةِ مِ ىلَ االستِقامَ ةُ عَ دَ واملساعَ

ذا . وا هَ اعلَمُ
 ، لَه  م  يلِكُ صِ حتَ وَ فِيهِ  م  كُ دِّ جِ وَ لمِ  لِلعِ م  بِكُ لَ بِطَ وها  امزجُ األَخالقُ  هِ  ذِ هَ وَ
يمُ  رِ ن بَعضٍ ، اخلُلُقُ الكَ ها عَ كُّ بَعضُ نفَ ا ما تَ باداتِ ؛ ألَهنَّ م بِالعِ كُ يامِ وها بِقِ وامزجُ
هِ األَخالقَ  ذِ وا هَ ها البَعضَ ، فامزجُ ي بَعضُ وِّ قَ ةٌ تُ ربُوطَ لمِ ، مَ بادةِ، مَع العِ مَع العِ
وها  جُ باداتِ ، امزِ ن العِ ومُون بِهِ مِ قُ وها بِام تَ جُ وسِ ، امزِ رُ كم بِالدُّ كم واهتِاممِ لُّمِ بِتَعَ
وا  يَّعُ ضَ ينَ  ذِ الَّ الءِ  هلَؤُ ةِ  يحَ والنَّصِ ةِ  دمَ واخلِ واللُّطفِ  محةِ  والرَّ عِ  بِالتَّواضُ  .. بِاخلُلُقِ
ىلَّ اهللا  (١) صَ ارِ ذا الدّ بِ هَ هِ أَخالقُ صاحِ ذِ هَ كِينَةَ ، فَ قارَ والسَّ وا الوَ يَّعُ ضَ دَّ ، وَ اجلِ
دٍ املجتَـبَى ، أَمحدَ  ِّ األَرسارِ ، حممَّ رسِ ، نُورِ األَنوارِ ، وَ م املختارِ بِيِّكُ لَّم ، نَ سَ يهِ وَ لَ عَ
ىلَ  عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّمَ وَ سَ ىلَّ اهللاُ وَ نِ ، صَ رَ ن دَ عَ يبٍ وَ ن عَ رِ اجلَيبِ عَ طَهَّ املصطَفَى ، مُ

م . اكُ إِيّ نا اهللا وَ قَ فَّ م، وَ هُ فِيكُ ىلَ أَخالقُ تَجْ دَّ أَن تُسْ آلِهِ ، فَالبُ

م  يزاهنُا حمَبَّـتُكُ م هللا مِ حمَبَّتُكُ ءٍ ، وَ لِّ يشَ بلَ كُ م قَ بَّكُ بُّوا رَ بُ أَنْ حتُِ  (٢) جيَِ
ن  حبَّتِكم مِ لَّم أَوىلَ بِمَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ كٍّ أَنَّ احلَبِيبَ صَ ريِ شَ ن غَ لِكَ فَمِ ن أَجلِهِ ، بَعدَ ذَ مِ

دٍ بنِ  ر بنِ حمُمَّ مَ بِيبِ عُ ي احلَ يِّدِ دِ سَ ىل يَ نَة ١٤١٤هـ عَ يم سَ سَ بِرتَِ أَسَّ ي تَ (١) أَي: دارُ املصطَفَى الَّذِ
قَد قامَ  نَة ١٤١٧هـ ، وَ ة سَ جَّ هرِ ذِي احلِ ن شَ ين مِ عِ والعِرشِ يظ ، وافتَتَح يفِ التّاسِ فِ ساملِ بنِ حَ
ولِ اهللا ،  سُ لِ إِىل رَ نَدِ املتَّصِ ها بِالسَّ أَخذِ يَّةِ وَ عِ لُومِ الرشَّ يقِ العُ قِ حتَ يلِ وَ صِ دَ : حتَ قاصِ ىلَ ثَالثِ مَ عَ

لّ . جَ زَّ وَ ةِ إِىل اهللا عَ عوَ نَرشِ الدَّ ها ، وَ ريِ تَطهِ تَزكِيَةِ النَّفسِ وَ وَ
ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ بتِ ١٧ مِ يلَة السَّ (٢) لَ

فيام يتعلّق 
بقواعد املحبّة 
واالحرتام
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م  مَّ أَعوانُكُ يهِ ، ثُ لَ م عَ تُكُ أَدِلَّ يهِ وَ م إِلَ لِكَ أَبوابُكُ مَّ بَعدَ ذَ لُوقٍ ، ثُ ن أَيِّ خمَ مِ أَيِّ كائِنٍ ، وَ
هِ . جِ نهَ مَ سلَكِهِ وَ ىلَ مَ عَ

يَّةِ يفِ  مِ دَ قِّ األَقْ حَ نِّ ، وَ قِّ الكِبارِ يفِ السِّ راعاةِ حَ م جانِبُ مُ كُ ينـَ ونَ بَ دَّ أَن يَكُ مَّ البُ ثُ
لَّم :  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ديثُهُ صَ وا حَ ا اعتِبارٌ ، قالُ ى هلَ بقَ دَّ أَن يَ هِ األَشياءُ البُ ذِ هَ ةِ ، فَ دمَ اخلِ
 ، تحِ وا بَعدَ الفَ ينَ أَسلَمُ »(١) أَتَى بِهِ لِلَّذِ باً هَ دٍ ذَ بَلِ أُحُ ثْلَ جَ تُمْ مِ قْ فَ هِ لَوْ أَنْ يسِ بِيَدِ ي نَفْ «والَّذِ
الءِ ، قَد  ؤُ وا هَ كُ قال : ما تُدرِ هُ ، وَ خاطَبَ أَصحابَ تح ، وَ بلَ الفَ وا قَ ينَ أَسلَمُ ذِ أنِ الَّ يفِ شَ
ند  بادةِ عِ رِ العِ ظاهِ وا : بَعضُ مَ َذا قالُ لِ األَمرِ ، هلِ ن أَوَّ عِي مِ كانُوا مَ بلُ ، وَ ن قَ وا مِ ُ نَرصَ
هلَذا  وَ  ، أَعظَمُ  ةَ  حابَ الصَّ لكنَّ  وَ  ، ةِ  حابَ الصَّ ندَ  عِ بادةِ  العِ رَ  ظاهِ مَ بِكثريٍ  تَفوقُ  التّابِعنيَ 

يَّةِ . قِّ األَسبَقِ راعاةِ حَ ن مُ دَّ مِ البُ
هِ  دِ ن قَواعِ نا أَن يَعرفَ أَنَّ مِ عَ ينِ اهللا مَ ةِ لِدِ دمَ لِ واخلِ مَ ةَ العَ لُ دائِرَ نبغي لكلِّ مَن يَدخُ يَ
امِ  ةٌ يفِ احرتِ دةٌ خاصَّ تِهِ قاعِ لَ ن مجُ مِ وصِ ، وَ امَ اخلُصُ ومِ واحرتِ مُ رامَ العُ ريِ .. احتـِ يفِ السَّ
أَنا  ولُ :  قُ يَ وَ نّا  مِ دٌ  أَحَ أيتِ  يَ ال  تَّى  حَ  ، ذا  هَ فَ  نَعرِ أَنْ  دَّ  البُ  ، هِ  نَفسِ ل  مَ العَ يفِ  نيَ  ابِقِ السّ
ذا  هَ  ، نا  ندَ عِ يزاناً  مِ لَيسَ  ذا  هَ  ، م  نهُ مِ أَكـثَرَ  بِأَعاملٍ  قُمتُ  وَ  ، م  نهُ مِ نَ  أَحسَ لْتُ  اشتَغَ
كٍّ  شَ ريِ  غَ ن  فَمِ  ، هُ  تَركُ وَ يهِ  إِلَ ةُ  ساءَ واإلِ  ، دِ  الواحِ إِمهالُ  لِكَ  ذَ بَعدَ   . وطِ  قُ السُّ يزانُ  مِ
 ، لِ  مَ العَ ىلَ  عَ القائِمِ  زنِ  ـُ حلِ ثاً  بعَ مَ يَكونُ  وَ  ، هِ  نَفسِ ريِ  السَّ ةِ  استِقامَ دمِ  لِعَ ةً  المَ عَ يَكونُ 
ردِ  رسانَ الفَ ةُ أَنَّ خُ يقَ عِ ، ثمَّ احلَقِ نا بِالرشَّ ندَ وذِ عِ لِكَ يفِ املِيزانِ املأخُ تُ أَنَّ ذَ دْ جَ قَد وَ وَ

يَةٌ . نا داهِ ندَ عِ

المٌ ، فَقالَ خالِدٌ  وفٍ كَ محنِ بنِ عَ بدِ الرَّ بَني عَ لِيدِ وَ ن أَنَسٍ قالَ : كانَ بَني خالدِ بنِ الوَ يثُ عَ دِ (١) احلَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللا عَ كِرَ لِلنَّبِيِّ صَ لِكَ ذُ نا أَنَّ ذَ بَلَغَ ا ؟ فَ ونا هبِ بَقتُمُ امٍ سَ ينا بِأَيّ لَ محنِ : تَستَطِيلُونَ عَ بدِ الرَّ لِعَ
 - بالِ ثلَ  اجلِ دٍ -أَو مِ ثلَ أُحُ قتُم مِ هِ لَو أَنفَ ي نَفيسِ بِيَدِ والَّذِ وا يلِ أَصحايبِ .. فَ عُ لَّم فَقالَ : «دَ سَ وَ

يحِ . حِ جالُ الصَّ جالُه رِ رِ واهُ أَمحَد وَ لَغتُم أَعامهلم» رَ باً ما بَ هَ ذَ
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يشٌ  عَ ينَه  بَ وَ ينَنا  بَ أَصبَح   : ولُون  قُ يَ  ، م  هُ لحَ مِ دٌ  أَحَ طَعمَ  إِذا  م  هُ ندَ عِ بائِلُ  القَ كانَت 
 ، هُ دَّ ونَ ضِ ومُ قُ يهِ يَ لَ يَ عَ عتَدِ دٌ أَن يَ قُّ ، لَو أَرادَ أَحَ يَشُ م األَمرُ وَ لَيهِ بُ عَ يَصعُ لحٌ ، وَ مِ وَ
ءٍ  يشَ إِىل  م  هُ أَحدُ رَ  نَظَ لِكَ  ذَ كَ م  هُ بَينَام  فَ  ، قُوا  يَرسِ أَن  ون  يدُ رِ يُ م  نهُ مِ ةٌ  اعَ مجَ جاءَ  تَّى  حَ
ةُ  اعَ لحٌ ، فَقالَ ألَصحابِهِ : يا مجَ إِذا بِهِ مِ هُ فَ مَ ي ما هو ، طَعِ ال يَدرِ وع يفِ إِناءٍ ، وَ وضُ مَ
يح ، فَام  حِ وا : صَ لحٌ ، قالُ مِ يشٌ وَ م عَ ينهُ بَ بَينِي وَ م ، فَ هُ لحَ تُ مِ ؤالءِ النّاسُ أَنا طَعِمْ هَ

وا. جُ رَ خَ وه وَ ذُ وا ما أَخَ دُّ رَ م فَ نهُ ءٍ مِ نا أَخذُ يشَ يُمكِنُ لَ
عَ أَنَّه قَد  »(١) ، مَ حايبِ بُّوا أَصْ لَّم «ال تَسُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ عاين قَولِه صَ ن مَ ذا أَيضاً مِ هَ وَ
ذا ، إِذا  كَ هَ م وَ لَيهِ تكلَّمَ عَ دٍ أَنْ يَ حْ ألَحَ لَكِن ملَ يسمَ م ، وَ ينهُ ن أَشياءَ تَكونُ بَ ثَ عَ دَّ حَ

ذا املعنَى . ةِ هَ عايَ ن رِ دَّ مِ البُ
يا  هُ  نُقَ عُ بُ  أَرضِ دَعنِي   : لَه  قائِالً  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ ولِ  سُ لِلرَّ مرُ  عُ نا  يِّدُ سَ جاءَ 
لَّ  ريكَ لَعَ دْ ما يُ راً وَ دَ بَدْ هِ هُ شَ لَّم : «إِنَّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ إِنَّه نافَقَ ، قالَ لَه صَ ولَ اهللا فَ سُ رَ
لَه  حَ  مَ سَ ما   ،  (٢)« مْ لَكُ تُ  رْ فَ غَ دْ  قَ فَ ئْتُمْ  شِ ما  لُوا  مَ اعْ  : قالَ فَ رٍ  بَدْ لِ  أَهْ ىلَ  عَ عَ  لَ اطَّ اهللا 
ارَ يفِ  رَ الكفّ عِ يُشْ َّ ، وَ َ الرسِّ يدُ أَن يُفيشِ رِ شكِلةً كبريةً يفِ احلَربِ ، يُ لَ مُ مِ ، مَع أَنه عَ لِكَ بِذَ

لَّم . سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ربِ النَّبِيِّ صَ كةَ بِخَ مَ
بَتْهُ :  بُ أَنَّ اآلياتِ خاطَ جَ لتِ اآلياتُ فِيهِ ، والعَ نَزَ لتَعة(٣) ، وَ ذا حاطِبُ بنُ أَيبِ بَ هَ

يدٍ . عِ ن أَيبِ سَ يّ عَ ذِ مِ دَ والرتِّ أَبُو داوُ يخانَ وَ واهُ أَمحدُ والشَّ (١) رَ
يهِ . لَ قٌ عَ تَّفَ (٢) مُ

ن  رَّ هبِا ، كانَ مِ ةَ واستَقَ كَّ ن إِىلَ مَ ن اليَمَ سالم ، جاءَ مِ ابِقِني إِىل اإلِ نَ السّ ةَ مِ لتَعَ (٣) حاطِبُ بنُ أَيبِ بَ
رصَ ،  وقَسِ حاكِمِ مِ تِهِ إِىلَ املقَ سالَ لُ رِ حامِ ريُ النَّبِيِّ وَ فِ هو سَ ينَة ، وَ ةَ إِىل املدِ كَّ ن مَ رَ مِ ةِ مَن هاجَ لَ مجُ
 َ يضِ كِنَّ حاطِباً رَ لَ ن النّاسِ وَ ذا عَ هُ هَ دَ قصِ تَمَ مَ ماءِ كَ ةِ الدِّ ونَ إِراقَ ةَ دُ كَّ تحِ مَ ىلَ فَ مَ النَّبِيُّ عَ زَ ملَا عَ وَ
 ، لِكَ كِني بِذَ َ املرشِ ربِ أَرادَ أَن خيُ م فَ لَيهِ ةَ ، فَخافَ عَ كَّ دٌ بِمَ لَ وَ كانَ لَه أَهلٌ وَ لِكَ وَ فَ ذَ رَ نهُ عَ اهللاُ عَ
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يامنِ ، أَي أَنَّه لَيسَ بِمنافِقٍ ،  دُ لَه احلقُّ بِاإلِ (£ ¤ ¥)   [البقرة:١٠٤]، يَشهَ
كَ أَمثالَ  لِكَ أن نُدرِ دُ يفِ ذَ اهِ يُخالِفُ األَمرَ ، الشّ بريةً ، سَ شكِلةً كَ يَعملُ مُ مَع أَنَّه كان سَ

فَوزٍ ، إِن شاءَ اهللا . فَالحٍ وَ م ، وَ َّ نَجاحٍ لَكُ ونُ رسِ لِكَ تَكُ ي بَعد ذَ ورِ ، هِ هِ األُمُ ذِ هَ

ينَنا  بَ ةُ  البَيعَ  ، ةِ  بِالبَيعَ فاءِ  الوَ يقُ  قِ حتَ  .. ةِ  عوَ والدَّ باداتِ  العِ ودُ  قصُ مَ  (١)  
 ، يةِ والتَّزكِيةِ دقٍ يفِ التَّصفِ ىلَّ إِال بِصِ تَجَ هِ ما تَ ذِ هَ بَنيَ اهللا ( §̈  ©)   [التوبة:١١١]، وَ وَ
تى  حَ واملراداتِ  ةِ  يَ لألَهوِ طَرحٍ  وَ بذٍ  نَ عَ  مَ  ،  ( املِ الكَ جالَ  رِ جالَس  من  إال  لَ  كمُ (ما 

مراداتِهِ . تِهِ وَ يَ ن أَهوِ ىلَّ اإلنسانُ عَ يَتَخَ ودُ هوَ اهللاُ ، واملرادُ هوَ اهللا ، فَ ونَ املقصُ يَكُ
ـةٌ أَدِلَّ ــولُ  قُ والعُ لْـمٌ   عِ  ُ ـريْ إِمـامُوالسَّ ـولُ  سُ والرَّ ـدٌ  قَصْ بُّ  والـرَّ

جِ  ناهِ مَ م ألَهلِ احلَقِّ وَ بَتِكُ نَ مصاحَ سْ حُ قِّ ، وَ م للحَ بَتِكُ نَ مصاحَ سْ وا واطلُبوا حُ دُّ جِ
م  يكُ والَ وا إِىل مَن حَ ونُ إِالّ بِاآلدابِ ، انظُرُ م ال يَكُ كُ وُّ مُ ا ، سُ آداهبِ ةِ احلَقِّ وَ يعَ رشَ احلَقِّ وَ
هُ  تَرونَ  ، وهم  ظِّمُ عَ  .. م  هُ ظِّمُ عَ يُ هُ  ونَ رَ تَ  ، ُوهم  ارمحَ  .. م  ُهُ يَرمحَ العاملني  بَّ  رَ ونَ  تَرَ
وا  قُ أَشفِ م ..  لَيهِ عَ قَ  أَشفَ ونَه  تَرَ  ، م  هلَ بيِّنُوا  م ..  هلَ  ُ بَنيَّ يُ ونَه  تَرَ  ، م  وهُ مُ أَكرِ م..  مهُ يُكرِ

يِّنيَ . انـِ بّ ونَ رَ تُصبِحُ م فَ يهِ الً إِلَ سُ ونُوا رُ م .. كُ يهِ لَ إِلَ هُ أَرسَ م ، تَرونَ لَيهِ عَ
آدابِ  ىلَ  عَ ونٍ  أمُ بِمَ لَيسَ  فَ العايصِ  ندَ  عِ ي  الَّذِ يامنَ  اإلِ رتمُ  حيَ ال  اعِي  الدّ كانَ  إِذا 
رَ  نُ العايصِ لَو أَظهَ نيَ ، واملؤمِ نـِ ظِّمُ املؤمِ عَ يُ مُ وَ ِ رتَ تَعاىلَ حيَ بحانَه وَ َنَّ احلَقَّ سُ ةِ ؛ ألِ عوَ الدَّ

ةَ  طَلحَ وَ بَريَ  والزُّ راً  امّ عَ وَ لِيّاً  عَ  َناد فَ  ، لِكَ  بِذَ بِيِّه  نَ إِىلَ  اهللاُ  ى  أَوحَ فَ ةٍ  يَ جارِ عَ  مَ ةً  سالَ رِ م  هلَ تَبَ  فَكَ
عاتَبَ  ها ، وَ عَ تِي مَ ةَ الَّ سالَ وا الرِّ ذُ أخُ يَ ةِ وَ يَ وا تِلكَ اجلارِ كُ تَّى يُمسِ وا حَ لِقُ نطَ م أَن يَ هُ رَ أَمَ واملقدادَ وَ
نهُ  َ اهللاُ عَ يضِ رَ حاطِبٌ رَ عانَ ما اعتَذَ لَكِن رسُ لِكَ ، وَ ىلَ ذَ لَّم حاطِباً عَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ النَّبِيُّ صَ

لِكَ . ىلَ فِعلِهِ ذَ مَ عَ نَدِ وَ
م ١٤٢٠هـ . هرِ حمرَّ ن شَ ةُ الثُّالثاءَ ٣  مِ يلَ لِكَ لَ ذَ (١) وَ

الوفاء بالبيعة



( ١٩٠ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

رض(٢) . امءِ واألَ (١) ما بَنيَ السَّ طَبقَ ه لَ اهللا نُورَ
هِ أَو  جرِ ن زَ يهِ مِ لَ هُ عَ ودُ نَفعُ عُ رسِ خاطِرِ العايصِ يفِ ما ال يَ بالِ بِكَ نا ملْ يُ دَ لَو أَنَّ أَحَ فَ
تَميَّزْ أَتباعُ  انِيَّةِ ، إِذا ملَ يَ بّ جِ الرَّ ريَ هنَ جَ غَ ةِ ؛ ألَنَّه انتَهَ عوَ ىلَ الدَّ هِ ، فَلَيس بِأَمنيٍ عَ فعِ أَمرِ رَ

ندَ اخلالق . فعةِ عِ تَميَّزوا بِالرِّ لقِ ملَ يَ عوةِ بِالتَّواضعِ لِلخَ الدَّ

م،  نكُ تْ مِ لَفَ ودَ الَّتي سَ هُ يهِ ، والعُ لَ تُم عَ ةَ ما اجتَمعْ ظَمَ وا عَ رُ  (٣) تَذكَّ
امِ  احرتِ أَساسَ  أَقِيموا  وَ  ، ظِيمِ  العَ بِّ  الرَّ عَ  مَ يمِ  دِ القَ م  كُ هدِ عَ أكِيداتِ  تَ رُ  ظاهِ مَ ي  هِ وَ
 ، بُّونَه  حتُ وَ ونَه  مُ تُكرِ م  بِأَنَّكُ ونَه  الِسُ جتُ أَو  تُقابِلُونَه  سلِمٍ  مُ لُّ  كُ ـرَ  يَشعُ تَّى  حَ  ، م  كُ ريِ غَ

رآنَ . وا القُ بَّرُ دَ تَ م ، وَ أَورادِكُ كم وَ ىل أَذكارِ رصاً عَ وا حِ وازدادُ
فاتِ  والصِّ  ، لةِ  الفاضِ األَخالقِ  نَرشِ  ن  مِ م  يكُ أَيدِ ىل  عَ لَ  صَ حَ ماذا   ، النَّظرَ  وا  دُ دِّ رَ
لُوا،  لُوا.. تُواصَ واصِ ئِنُّوا وَ م ، واطمَ هِ بطِ اخلَلقِ بِخالِقِ رَ لُوكِ ، وَ يمِ السُّ تَقوِ ودةِ ، وَ املحمُ
دَ االفتِقارِ إِىل اهللا ،  وا قَواعِ أَقِيمُ نيا ، وَ خِ والدُّ زَ ن أَهلِ الربَ يارةَ األَخيارِ مِ وا زِ ال تَنسَ وَ

ن أَجلِهِ . لُوبِ مِ يهِ ، وانكِسارِ القُ واالضطِرارِ إِلَ
جودِ  يِّدِ الوُ ةِ سَ ريَ ةٌ ، واعتَنُوا بِنَرشِ سِ ايَ م محِ لَكُ ةً ، وَ قايَ وِ ةً وَ عايَ م رِ لَيكُ وا أَنَّ عَ واعلَمُ
م  كُ مُ يُكرِ وَ  ، طِيّاتِهِ  عَ وَ باتِهِ  هِ م  لَكُ فُ  يُضاعِ واهللاُ   ، بلِيغاً  تَ وَ باعاً  واتِّ قِراءةً   ، امئِله  شَ وَ

(١) أَي: مَأل .
امءِ واألرضِ ، فَام  نِ العايصِ لَطَبَّقَ ما بَني السَّ ن نُورِ املؤمِ فَ عَ شِ اذِيلِ : «لَو كُ نِ الشّ سَ (٢) قالَ أَبُو احلَ

نُويبِ . طائِيَّة لِلرشَّ مِ العَ كَ حِ احلِ ن رشَ نِ املطِيعِ ؟»   مِ ظَنُّك بِنُورِ املؤمِ
ه  جَّ ونِيسيا ، وَ ةِ يفِ أندُ عوَ ونِ الدَّ ؤُ لِكَ القائِمِني بِشُ ةِ ١٤٢٠هـ ، خاطَبَ بِذَ عدَ هرِ ذِي القِ (٣) يفِ شَ

سالَة . يَّةَ يفِ رِ صِ هِ الوَ ذِ م هَ يهِ إِلَ

خماطباً بعض 
تالمذته 
ومريديه



( ١٩١ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

م . كُ الّ تَوَ فِ واهللا يَ وُّ قهِ والتَّصَ ةَ يفِ الفِ عَ م املطالَ كُ دُ كْ أَحَ تْـرُ ال يَ اتِهِ ، وَ دّ وَ بِمَ

هُ  حَ دَ مَ دٌ  أَحَ إِذا  أَحياناً  حُ  يَفرَ فَ املِيزانَ  يمُ  قِ يُ فُ  يَعرِ ما  نّا  مِ البَعـضُ   (١)  
بَبِ النِّسبَةِ إِىل  هِ بِسَ ينِ أَو فَرحِ ورِ الدِّ هِ بِظُهُ حِ قُ بَنيَ فَرَ رِّ فَ فُ يُ هُ ، فَال يَعرِ يخَ دحَ شَ أَو مَ
ودُ أَنَّ  يهِ ، واملقصُ لَ يَختَلِطُ األَمرُ عَ يخِ فَ لِكَ الشَّ يَّةـ لِذَ خصِ ٍ ، أَي نِسبَتِهِ ـ الشَّ نيَّ عَ يخٍ مُ شَ

ينِ . ورٌ لِلدِّ هِ ؛ ألَنَّه ظُهُ ورِ حُ بِظُهُ ن أَهلِ احلَقِّ تَفرَ لَّ مَن ظَهرَ مِ كُ
ن بِالدِي  ط ، أَو مِ بِي فَقَ ط أَو صاحِ ي فَقَ يخِ رَ شَ ي ظَهَ حُ إِال إِذا كانَ الَّذِ ا إِذا قُلتَ : أَنا ال أَفرَ أَمّ

. مِ اإلِخالصِ دَ ىلَ عَ لِيلٌ عَ ذا دَ ط فَهَ يبِ فَقَ مَرشَ ي وَ ىلَ منهجِ رَ عَ ي ظَهَ ط ، أَو كان الَّذِ فَقَ
ةِ  اخلاصَّ م  هِ أَفكارِ إِىلَ  ونَ  يَدعُ فَكانُوا   ، اإلِسالمِ  إِىلَ  عاةِ  الدُّ ن  مِ ريٍ  ثـِ كَ يفِ  عَ  قَ وَ ام  كَ
دٍ  لُّ واحِ يثُ أَنَّه إِسالمٌ ، بَل كُ ن حَ هِ مِ جهِ ىل وَ وا بِدعاةٍ إِىلَ اإلِسالمِ عَ لَيسُ ِم ، فَ تَنظِيامهتِ وَ
ثلَ  مِ وا  فَصارُ م  ينَهُ بَ باتُ  زُّ التَّحَ جاءَت  نا  هُ من  وَ  ، ةِ  يعَ ِ الرشَّ إِىل  ال  هِ  فِكرِ إِىل  داعٍ  م  نهُ مِ
سلِمٍ يفِ العاملِ  ورُ أَيُّ مُ يةِ ( ® ¯ ° ± ²)   [املؤمنون:٥٣]، فَظُهُ األَحزابِ األَرضِ
بَّةِ  ةٍ مَع اهللاِ ملِحَ يانَ ونَ يفِ خِ هناه أَن نَكُ رِ لِكَ أَو كَ ن ذَ نا مِ زْ أزَ يتِهِ نَخافُ إِنْ اشمَ وانتِشارُ صَ

ةٍ . اليَ ةٍ أَو وِ راثَ بَ وِ بَ نُورٍ أَو صاحِ هُ اهللا صاحِ رَ ي أَظهَ يفَ إِذا كانَ الَّذِ نيَ ، فَكَ املسلِمِ

ةِ  عوَ الدَّ ىلَ  عَ قبالِ  اإلِ إِىلَ  نيَ  نتَمِ الـمُ لِّ  كُ لُوبِ  قُ تَعلِيقَ  يـدُ  نُرِ  (٢)  
دَ  ونُ قَواعِ  .. تَكُ وَ ىلَ السِّ ه عَ إِيثارِ ن احلَقِّ وَ ربِ مِ قِ القُ شُّ تَعَ ، وَ كرِ عِ بِالذِّ لَ وانِبِ الوَ بِجَ

ن أَصلِهِ . ينِ مِ هادِ يفِ الدِّ ةِ واجلِ الفَ اخلِ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤٢٠ هـ . هرِ رَ ن شَ بتِ ١٨ مِ يلَة السَّ (١) لَ
ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ (٢) يفِ ١٧ مِ

ميزان يف الفرح 
بالشيوخ

قواعد اخلالفة 
والتجديد



( ١٩٢ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

ال  ةِ وَ الفَ ال أَسامءِ اخلِ هادِ وَ ن أَسامءِ اجلِ ونَ عَ لَّمُ تَـكَ نيَ إِىل أُناسٍ يَ ـحتاجِ نَحنُ لَسنا مُ
ن  ونَ عَ لَّمُ تَـكَ ونَ إِىل أُناسٍ يَ ى ، نَحنُ حمتاجُ يسَ نا عِ يدِ ال سَ يِّ وَ ال املهدِ يدِ وَ أَسامءِ التَّجدِ

ونِ أَسامء . ن دُ هِ األَشياءِ ، مِ ذِ أَساسِ هَ هِ األَشياءِ ، وَ ذِ وحِ هَ رُ هِ األَشياءِ ، وَ ذِ دِ هَ قَواعِ
خولُ  دُ ، الدُّ واعِ هِ القَ ذِ م هَ يُّ .. األَساسُ فِيهِ ريَم واملهدِ يدُ وابنُ مَ ةُ والتَجدِ الفَ فاخلِ
تِي  ي الَّ ندَ النّاسِ هِ راتُ عِ وُّ كِنِ التَّصَ يهِ ، لَ ولُ إِلَ صُ بِّ ، والوُ ن الرَّ ربِ مِ ظائِرِ القُ إِىلَ حَ
ذا  » هَ هِ ه فَوقَ كِتفِ دُ لَ وَ هِ وَ دِ لَ ر(١) لِوَ ذا يُدوِّ وامُ «هَ بِيلِ ، يَقولُ العَ واءِ السَّ ن سَ ِم عَ ِيدُ هبِ حتُ

يق . ي الطَّرِ هِ هِ ذِ هَ و احلَقُّ ، وَ هُ
بلِ  ن قَ تِي كانَت مِ ةَ الَّ زَّ دراكَ والعِ همَ واإلِ ةَ والفَ فعَ ةَ والرِّ رامَ رُ الكَ وَّ تَصَ أَنتَ ماذا تَ وَ
ال  تحِ ..  الفَ بلِ  قَ ن  مِ وا  أَسلَمُ ينَ  ذِ فالَّ كسِ  بِالعَ ؟!  تحِ  الفَ بَعدَ  زادَت  ما  ؟!  ةَ  كَّ مَ تحِ  فَ
تحِ  بلَ فَ طاءِ قَ ال يفِ العَ دِ ، وَ ءٌ ناقِصٌ يفِ املَدَ ن بَعد ، فَام كان يشَ وا مِ ينَ جاءُ ذِ هيِم الَّ يُساوِ
كانُوا  ينَ  ذِ الَّ ئِكَ  أُولَ ودُ  املقصُ بَل   ، ودُ  املقصُ و  هُ لَيسَ  ألَنَّه  ؛  رَ  املَظهَ ك  اُترُ أَنتَ   ، ةَ  كَّ مَ
رآنُ  تحِ ، والقُ رِ الفَ ظهَ أنُ يفِ مَ ؤالءِ لَيس الشَّ هم هَ ندَ أنُ عِ ةَ ، الشَّ كَّ امَ االستِضعافِ بِمَ أَيّ

لِكَ (Ì Ë Ê É È Ç Æ Å)   [احلديد:١٠]. حٌ بِذَ َّ مُرصَ

بحانَه  بُ إِىلَ اهللا سُ رَّ تَقَ يفَ نَ فُ كَ ةٌ بيِّنةٌ ، نَعرِ حَ ةٌ واضِ يعَ ِ نا رشَ عَ  نَحنُ مَ
ي  ا احلَوادِثُ املستَقبَليَّةُ الَّذِ تِها ، أَمّ لُ بِإِقامَ نَشتَغِ ِبُّها اهللاُ ، فَ تِي حيُ تَعاىلَ بِاألَوصافِ الَّ وَ
ولُه  سُ رَ َ بهِ اهللاُ وَ ما أَخربَ و نَحنُ .. دَعها ، وَ ها ما هُ دُ بَعِّ ي يُ و نَحنُ ، والَّذِ ا ما هُ هبُ رِّ قَ يُ

أيتِ . دَّ أَنْ يَ البُ
يُّ  رَ املهدِ ةِ ، ظَهَ يعَ ِ ن أَنصارِ الرشَّ و مِ هُ هُ جِّ تٌ ، الصادِقُ واملتَوَ امّ هِ مُ باتٌ وَ نا واجِ ندَ عِ

ربِهِ . و بِقُ هُ ن ابنِهِ وَ ث عَ (١) أَي: يَبحَ

فيام يتعلّق 
باحلوادث 
املستقبليّة



( ١٩٣ )

سس وقواعد احترام الخاص والعام وقاعدة في التعامل مع المستقبليات والـمرائي 
ٔ
الباب السادس : ا

دٍّ واجتِهادٍ ، إِنَّام  ن جِ لُ مِ بذُ ىل قَدرِ ما يَ بدِ اهللا ، عَ دِ بنِ عَ مَّ ن أَنصارِ حمُ و مِ ر ، هُ أَو ما ظَهَ
نا ، إِذا  ن هُ لُّه مِ فُ كُ َ دٍ ، فَجاءَ الرشَّ مَّ ةً ملحَ لِيفَ وا خَ ُ م نَرصَ وهنِ يِّ بِكَ فُ أَنصارُ املَهدِ َّ تَرشَ يَ
كَ ؟  ةُ أَم لَيسَ بِإِمامِ كَ اخلَلِيفَ دٍ ، إِمامُ مَّ ن أَنصارِ حمُ ك مِ دِ هْ جُ لِكَ وَ بَذَ دقِكَ وَ أَنتَ بِصِ فَ
ن  ةِ ! فَكُ لَ مْ بِتِلكَ املنزِ أَكرِ تبَةِ ! وَ مْ بِتِلكَ الرُّ أَكرِ لَّم ، فَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ٌ لَه صَ أَنتَ نارصِ

هِ . ن أَنصارِ مِ
 ، هُ دَ بعِّ ال أَنْ يُ هُ وَ رَ خِّ ؤَ دٌ أَنْ يُ يّ ، لَن يَملِكَ أَحَ نا املهدِ يِّدَ رُ اهللاُ فِيهِ سَ ظْهِ ي يُ قتُ الَّذِ والوَ
بَعضُ  ونَه ، وَ عادُ قُون بِهِ .. يُ دَّ تَشَ ين يَ ذِ رُ فِيهِ .. بَعضُ النّاسِ الَّ ي يَظهَ قتِ الَّذِ يفِ الوَ وَ

لُوبَ . يِّئَ اهللاُ لَه القُ تَّى هيُ ريَ .. يَسبُّونَه ، حَ ونَ اخلـَ عُ دَّ ينَ يَ ذِ الَّ
ال  كانُوا  ينَ  ذِ الَّ لُوبُ  قُ  ، اهللا  عَ  مَ صادِقِنيَ  كانُوا  ينَ  ذِ الَّ لُوبُ  قُ ؟!  هِ  ذِ هَ لُوبٍ  قُ أَيُّ 
ينَ  ذِ الَّ بَلْ   ، النّاسِ  مَع  بِاملجادَالتِ  ال  وَ  ، النّاسِ  إِيذاءِ  ال  وَ  ، النّاسِ  بِّ  بِسَ لُونَ  يَشتَغِ
يهِ ، بَلْ  والَ ونُونَ حَ كُ ين يَ ذِ م الَّ ِم .. هُ لُوهبِ ريِ قُ م ، بِتَطهِ هِ وسِ ريِ نُفُ لِنيَ بِتَطهِ شتَغِ كانُوا مُ
عُ  ضِ مَّ خيُ لَّه ، ثُ عُ اهللا لَه العاملَ كُ ْضِ مَّ خيُ هُ ، ثُ دَ ِم قَواعِ قيمُ اهللاُ هبِ ينَ يُ ذِ ؤالءِ األَوائِلُ الَّ م هَ هُ

هُ . عَ ونُونَ مَ كُ ينَ يَ ذِ ادِقِنيَ الَّ ئِكَ الصّ هادِ أُولَ ينَ بِجِ رِ لَه اآلخَ
منا  كَّ تِي ما حَ ونِ الَّ ؤُ لُّـقاتِ بِالشُّ ال لِلتَّعَ كرِ األَسامءِ ، وَ ةٌ لِذِ نا حاجَ ندَ إِذا نَحنُ ما عِ
نها أَو  نامَ عَ عنَى أَنْ تَ ينِكَ ، فَام مَ باتٌ أَمامَ عَ ناكَ واجِ ا ، لَكِن هُ نا هبِ رَ ال أَمَ اهللا فِيها ، وَ
كَ ، انتبِهْ  مْ فَرضَ باتِكَ ، والزَ مْ بِواجِ ذا ، قُ يَأيتِ كَ ذا .. سَ ونُ كَ يكُ ولَ سَ قُ ي تَ ها ، لِكَ كَ تَـرتُ

تِي أَنتَ فِيها . تِكَ الَّ امّ هِ ن مُ مِ
ينَ  ذِ ال الَّ ت ، وَ امّ باتِ ، أَو تَركَ املهِ كَ الواجِ رَ دٍ تَ ن واحِ حَ مِ فرَ أيتِ لَن يَ ما يَ ندَ يُّ عِ املَهدِ
ِدُّ  جيَ وَ قُ  يَصدُ نْ  بِمَ م  هُ حُ فَرَ ونُ  يَكُ إِنَّام  م  لُّهُ كُ  ، ـنيَ  احلِ الصّ ن  مِ ه  بَعدَ ينَ  ذِ الَّ ال  وَ هِ  بلَ قَ

ذا اجلانِبِ .  لَيه يفِ هَ دِّي ما عَ ؤَ يُ هدِ ، وَ ي بِالعَ فِ يَ دُ ، وَ تَهِ جيَ وَ





الباب السابع





( ١٩٧ )

الباب السابع : حسن الظن وسعة المشهد قاعدة البد منها لصحة المعاملة مع هللا 

الظَّنِّ  سنِ  حُ عاينَِ  مَ نُحيِ  ـمْ  لَ وةِ  عْ الدَّ هِ  ذِ هلَ نيَ  املنْتَمِ نَحنُ  نّا  كُ إِذا   (١)   
ة ؟  يِيها يفِ األُمَّ ْ ظيفةٌ مَن حيُ هِ وَ ذِ هَ رِ ، فَ دمِ االعتِزاز بِاملظاهِ عَ لِنيَ وَ واالعتِقادِ يفِ اخلامِ
ين ، بَل  امِ املستُورِ لِني واحرتِ امِ اخلامِ َ احرتِ عاينِ لِّمُ النّاسَ مَ ها ؟ نَحنُ نُعَ يمُ قِ ي يُ مَن الَّذِ
نِّفُ النّاسَ  نُصَ ةً ؟ وَ وسَ عكُ نا مَ نيَ ، أَتأيتِ نَظَراتُ نُونَ الظَّنَّ بِالعاصِ سِّ يفَ حيُ م كَ هُ لِّمُ نُعَ وَ

رِ . ىلَ املَظهَ لُ األَمرَ دائِراً عَ م ، أَو نَجعَ تِهِ لَ نْزِ ن مَ صُ مِ أَو نُنقِّ
ال  طاءٍ وَ ال بِعَ رصٍ وَ ال بِقَ رصٍ وَ زائِنِ املوىلَ ، ال بِحَ ىل خَ لَ عَ تَطاوَ دٌ أَنْ يَ ال يَستَطِيعُ أَحَ
يئاً فَهوَ  ه شَ لَّمَ كلُّ مَن سَ لِّمُ ما شاءَ ملن شاءَ ، وَ سَ الله ، يُ لَّ جَ لِكِ جَ نعٍ ، واحلقُّ للمَ مَ

بِه فِيه. فُ بِأَدَ أَعرَ
اتِرِ  ندَ السّ لةِ عِ ىل املنزِ ورٍ ، بَل األَمرُ دائرٌ عَ ىل ظُهُ ال عَ ٍ وَ رتْ ىل سِ واألَمرُ لَيسَ دائراً عَ

رِ . خِّ لِّطِ املسَ ىل املسَ ري ، األَمرُ دائرٌ عَ ىل تَسخِ ال عَ ىل تَسلِيطٍ وَ ال عَ ر ، وَ الظّاهِ
ن  مِ تِها وَ ن قَبضَ وا مِ جُ رُ ، اُخرُ هِ املظاهِ ذِ م هَ قُّكُ ِ رتَ دِ ، ال تَسْ بِيدٌ لِلواحِ ر ، أَنتُم عَ فاحلَذَ
هرةٍ  ال شُ ولٍ وَ ىل مخُ بَنِ األَمرُ عَ نـْ ها ، ملَ يَ ِ أَرسْ ها وَ رصِ حَ ها وَ يْدِ ن قَ وا مِ لِقُ دائِرهتا ، انطَ
ال  كانٍ ، وَ رصَ يفِ مَ ال انحَ رٍ ، وَ تأَخِّ منٍ مُ مٍ وال زَ تقدِّ نٍ مُ مَ ال زَ ال تَسلِيطٍ ، وَ ةٍ وَ ال نُرصْ وَ
ي ، األَمرُ  قِّ يفِ احلـَ رِ التَّرصِ ظاهِ ن مَ يّ مِ ن كلِّ ما يُرمَى بِه يفِ العاملَ اخلَلقِ لِكَ مِ ريِ ذَ غَ

فِ . ِّ لِّطِ املترصَ ىل املتَسَ لِكَ ، األَمرُ دائرٌ عَ ن ذَ ءٍ مِ ىل يشَ لَيسَ دائِراً عَ
بطُنُ ،  رُ أَو يَ فاتُ قَد يَظهَ ـورِ ، وااللتـِ هِ األُمُ َذِ يُودِ األَرسِ هبِ ن قُ وا مِ كُّ فَ نـْ دَّ أَنْ تَ فَالبُ
لَيك  ط؟ ما عَ نه فَقَ رُ ، أَينَ أَنتَ مِ مُ .. يُؤخِّ قدِّ ضُ ، يُ فِ عُ .. خيَ رفَ اللَه يَ لَّ جَ دٌ جَ فاهللا واحِ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ ومِ ١٧ مِ (١) يفِ يَ

معنى «واحدية 
الفاعل»
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ونِ . ؤُ هِ الشُّ ذِ ن هَ ءٍ مِ ك بِيشَ فِكرِ قلِك وَ نبغي أَن تَأخذَ بِعَ رِ ، فَال يَ هِ املظاهِ ذِ ن هَ مِ
ةُ  يَّ نيَوِ رُ الدُّ ا املظاهِ أَمّ لِها) ، وَ ةَ فاعِ يَّ دِ ورُ بِاعتِقادِكَ (واحِ كَ األُمُ ندَ ي عِ نبَغِي أَنْ تَستَوِ يَ
م  هِ وعِ امِ جُ لَّم ، يفِ أَيّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ م صَ بُ ، هلَذا قالَ هلَ رُ قْ نها .. تَ دْ عَ مَّ ابعُ دْ ثُ ابعُ فَ
يتُون  بـِ ينَ يَ ذِ ةِ الَّ ثِريَ ودِ األَعدادِ الكَ جُ وُ ةِ ، بَل وَ ثرَ ىل الكَ هم عَ ندَ ودِ الطَّعامِ عِ جُ دمِ وُ عَ وَ
 ..  رَ  بِأُخْ غْدَ يُ ةٍ ، وَ فَ حْ مْ بِصَ كُ دِ ىلَ أَحَ راحُ عَ مانٌ يُ مْ زَ كُ يْفَ إِذا جاءَ كَ بِال طَعامٍ : «فَ
راً ـ  قالَ :  فِّ تَوَ ذا األَمرُ مُ ريٌ ـ ما دامَ هَ ئِذٍ خَ ومَ وا : نَحنُ يَ ئِذٍ ؟» قالُ مَ وْ ٌ أَمْ يَ ريْ مَ خَ تُمْ اليَوْ نْ أَأَ
جَ  دَّ أَنْ نَخرُ ةِ ، فَالبُ مَّ ىلَ األُ ةٌ عَ عَ ها تَوسِ رَ عَ أَنَّ ظاهِ »(١) . مَ ئِذٍ مَ وْ مْ يَ نْكُ ٌ مِ ريْ مَ خَ تُمْ اليَوْ «أنْ

هُ ؟ جَّ تَوَ إِىل مَن نَ دُ وَ صِ فَ مَن نَقْ نَعرِ رِ ، وَ هِ املظاهِ قاقِ هلَذِ ن االسرتِ مِ

لِ  ن املتَكاسِ نَ الظَّنِّ واالستِمدادَ مِ سْ فَ حُ رِ ونَ إِىلَ أَن نَعْ تاجُ  نَحنُ حمُ
سنَ الظَّنِّ  بَنيَ اهللا حُ ينَنا وَ تْقنُ فِيام بَ يف نُ فَ كَ ينا أَن نَعرِ لَ ِبُ عَ عوةِ ، بَل جيَ ملِ الدَّ يفِ عَ
كَ أَنَّ  ِم ، أَن ندرِ هتِ قنا يفِ دَعوَ دَ تاجُ إِن صَ عوةِ ، بَل حيَ ىل الدَّ ضِ عَ ن املعرتَ واالستِمدادَ مِ
فَ  شِ رِ (لو كُ عنَى األَثَ فُ مَ دَ ، أَما نَعرِ جِ يثُ وُ هُ حَ نُعظِّمَ ه ، فَ ندَ ظِيمٌ عِ يامنِ بِهِ عَ نُورَ اإلِ

امء)(٢) . بدِ املؤمِن العايصِ لَطَبق ما بَني األَرضِ والسَّ نُورُ العَ

دا  مْ إِذا غَ يْفَ بِكُ لَّم : «كَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ ِّ بنِ أَيب طالِبٍ قالَ : قالَ رَ يلِ ن عَ يثُ : عَ دِ (١) احلَ
مْ كام  يُوتَكُ مْ بُ تُ ْ رتَ سَ ، وَ رَ فِعَتْ أُخْ رُ ةٌ وَ فَ حْ هِ صَ يْ دَ عَتْ بَني يَ ضِ وُ ، وَ ةٍ لَّ راحَ يفِ حُ ةٍ وَ لَّ كُم يفِ حُ دُ أَحَ
ةَ .  نَ فَى املُْؤْ نُكْ ةِ وَ عِبادَ غُ لِلْ رَّ تَفَ مَ .. نَ نّا الْيَوْ ٌ مِ ريْ ئِذٍ خَ مَ وْ نُ يَ ولَ اهللاَِّ نَحْ سُ ؟» قالوا : يا رَ بَةُ عْ ُ الْكَ رتَ تُسْ

ي . ذِ مِ واهُ الرتِّ » رَ ئِذٍ مَ وْ مْ يَ نْكُ ٌ مِ ريْ مَ خَ تُمْ الْيَوْ َنْ لَّم : «ألَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولُ اهللا صَ سُ فقال رَ
امءِ واألرضِ ، فَام  نِ العايصِ لَطَبقَ ما بَني السَّ ن نُورِ املُؤمِ فَ عَ شِ اذِيلِ :(لَو كُ نِ الشّ سَ (٢) قاهلَا أَبُو احلَ

نُويبِ . طائِيَّةِ لِلرشَّ م العَ كَ حِ احلِ ن رشَ نِ املُطِيعِ  ؟!)  مِ ظَنُّك بِنُورِ املُؤمِ

فيام يتعلّق 
بحسن الظّنّ 
باآلخرين
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لُ  نواصِ وَ  ، دُ  نَجتَهِ وَ نَكِدُّ  نَحنُ   ، لَيها  عَ إِال  األَساسُ  ومَ  قُ يَ نْ  لَ تِي  الَّ وسُ  رُ الدُّ هِ  ذِ هَ
ي  الَّذِ ن  مِ بَل   ، نامُ  يَ وَ لُ  سَ يَكْ الَّذي  ن  مِ بِاالستِمدادِ  اهللاِ  عَ  مَ نا  بَ أَدَ أَنَّ  نَعرفُ  وَ  ، ريَ  السَّ

نَنا . تَمَ ذا صادِقِني ائْ كَ آنا اهللاُ هَ إِن رَ ينا ، فَ لَ نْتَقدُ عَ يَ ضُ وَ رتَ عْ يَ ضُ وَ يُعارِ
ريِ  غِ الصَّ يطِهِ  ِ حمُ يفِ  ناوئنيَ  مُ أَو  نيَ  ضِ عرتَ مُ أَو  نيَ  ضِ عارِ مُ ىل  عَ خصُ  الشَّ نِ  مَّ ؤَ يُ ملَ  إِن  فَ

لِّها . ة كُ ىل األُمَّ لِكَ عَ مَّن بَعدَ ذَ يُؤَ يبِ ، أَفَ رِ القَ
أَهلِ   ، بَلدتِكَ أَهلِ   ، ريِ  غِ الصَّ يطِكَ  حمِ مَع  ةِ  الَّالئِقَ ريُ  غَ ودُ  دُ الرُّ تْكَ  لَ قابَ ةٍ  بِرسعَ أَنتَ 
ِنُك  أمتَ هُ يَ ِبُّها اهللاُ ، أتريدُ عهم بِاملعاملةِ الَّتي حيُ ىل األَدَبِ مَ نْتَ عَ تُمِ ، ال تَزالُ ما ائْ قريتِكَ

دٍ يف العامل . نا حممَّ يِّدِ ةِ سَ ىل أمَّ لِكَ عَ بَعدَ ذَ
م ،  ةُ التَّعظِيمِ هلَ يقَ قِ ك حَ نْدَ تْ عِ يطِ اخلاصِّ ما قامَ زالُ إِخوانُكَ يفِ املحِ إِذا كانَ ال يَ

نهُ : (¢  ولُ اهللا عَ قُ لَّم يَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ة صَ عوَ بُ الدَّ ، صاحِ قتَىضَ األَمانَةِ ذا مُ إِنَّ هَ فَ
إِذا  £ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª )   [التوبة:١٢٨] ، فَ
م  هُ وَ  ، اخلاصَّ  لَيسَ   ، بِك  صِّ  األَخَ يطِ  املحِ يفِ  أَنتَ  وَ  ، ةِ  األَمانَ هِ  ذِ هَ قِّ  بِحَ قُمتَ  ما 
كَ بِأَسبابِ  درَ الِجُ صَ ال تَزالُ ختُ ملِ ، وَ ذا العَ نَفسِ هَ ةِ وَ جهَ كَ يفِ نَفسِ الوِ عَ ونَ مَ ائِرُ السّ
واطِرِ االنتِقاصِ مَع  خَ ئزازِ ، وَ واطِرِ االشمِ خَ واطِرِ االستِثقالِ ، وَ ن خَ كَ ، مِ ندَ نَقصٍ عِ
لْتَ يفِ  مِ بَّام عَ لُ األمانةَ إِىل أَين ؟ رُ ي ؟ أَنتَ ستَحمِ ةُ أَينَ هِ صِّ ، األَمانَ يطِ األَخَ املُحِ

يالٍ بعد . خَ
ــيلِ  عِ الرَّ إِىل  انظُـرْ  هلَذا   ، [األحزاب:٧٢]     (²  ±  °) عـنَى  مَ  ْ ـرضِ اِسـتَحْ  
ال  وَ يالٌ  عِ ال  وَ مالٌ  م  هُ ـرُ يؤخِّ ما  [احلرش:٨]   (¥  ¤  £  ¢) لِ  األَوَّ
[احلرش:٩]     (Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸) هُ  مقابلُ  ، أَهلٌ 
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 Ê É )ذا ذا (È Ç Æ Å Ä Ã Â)، فَوقَ هَ فَوقَ هَ
. (Ï Î Í Ì Ë

إِرثِ  يفِ  غايةٍ  إِىل  لوا  يَصِ لَن  م  فَإهنَّ اعةٍ  مجَ أَيِّ  يفِ  اماً  متَ قامَت  ما  إِذا  فاتُ  الصِّ هِ  ذِ هَ
لَكن  فِيها،  ما  ىل  عَ الطيِّبةِ  اجلَوانِبِ  بَعض  يَأخذونَ  األَمرِ  ةُ  غايَ  ، م  نهُ عَ نِيابةٍ  وَ ئِك،  أُولَ
نُ  لَ الطَّعْ صَ بَثِ ، إِذا وَ ثلَ العَ ُ مِ تَربَ عْ ةِ اآلن ، يُ ذا يفِ واقعِ األُمَّ ذا ، هَ ن هَ ثُ عَ دَّ نَحن ما نتحَ
يفِ  أَطرافٍ  ىل  عَ وَ  ، فاتِ  الصِّ يف  أَطرافٍ  ىل  عَ احلَوايشِ  يفِ  ون  بقَ يَ أناسٌ  وَ  ، لِ  اخِ الدّ إِىل 
بُ  ناسِ ةٍ ، لَكِن ما يُ بَ يفِ أَوضاعٍ سابِقَ ذا إِنْ ناسَ تِهـم ، هَ يَّ دِّ ىل أَطرافٍ يفِ جِ عَ تهم، وَ يَّ نْدِ جُ

ذا. كَ هَ ينِ ، البدَّ أَن نُدرِ ةِ واللَّعِبِ بِالدِّ بادَ ثلُ اللَّعِب بِالعِ وَ مِ نا اآلنَ ، بَل هُ عِ ضْ يفِ وَ
 ، نا  ندَ عِ قامَت  ما  ةُ  أفَ الرَّ  ، ندنا  عِ قام  ما  رصُ  احلِ  ، صِّ  األَخَ يطِنا  ِ حمُ يفِ  ذا  هَ كانَ  إِذا 
ِنُك  أمتَ يَ يف  كَ  ، تْ  قامَ ما  [التوبة:١٢٨]     (¥ ¤ £ ¢) نا،  ندَ عِ قامَت  ما  محةُ  الرَّ
يِّئُك  هيُ يفَ  كَ بَل   ، يكَ  والَ حَ ينَ  ذِ الَّ ىل  عَ أمتنُك  يَ يفَ  كَ لِكَ  ذَ بَعدَ  ؟  عِك  تَمَ جمُ ىل  عَ احلَقُّ 

م ؟! بِيبِهِ كلِّهِ ةِ حَ تَعلَّقُ بِأُمَّ ةٍ تَ ألَمانَ
ةَ  هِ البِضاعَ ذِ ر هَ قَدِّ ة(١) ، وَ لكَ احلَظوَ ةً ، وَ طْوَ ةً خُ طْوَ أْها خُ ا ، ابدَ جاهتِ رَ ورَ بِدَ ذِ األُمُ فَخُ
ها  رُ قَدرَ قدِ نه ، إِنَّام يَ ها مِ جَ ي أَخرَ نِ الَّذِ بُ املَخزَ ها صاحِ رَ دْ رُ قَ قدِ ضُ ، إِنَّام يَ الَّتي تُعرَ
ط ،  ا فَقَ تَهِ ظَمَ ن عَ يئاً مِ كُ شَ ها «رسولُه»  . نَحنُ غايةُ األَمرِ نُدرِ رَ دْ «اهللاُ» ثمّ يَعرفُ قَ

يَّأَ . َ لِكَ ملن هتَ يا ، إِال أَنَّ ذَ قْ ن السُّ ال تَوقَّفَ عَ اقي ما مات ، بَل وَ السّ
وانبِ  جَ وَ  ، ةِ  يَّ اموِ السَّ رشاداتِ  اإلِ جلَوانِبِ  التَّعظِيمَ  وا  ذُ خُ وَ اخلَربَ  ذا  هَ وا  ذُ خُ

ةِ . ديَّ مَّ ةِ املحَ التَّعلِيامتِ النَّبويَّ

 p o n m) : َلِكَ قَولُه تَعاىل ن ذَ مِ ، وَ ظِّ ن احلَ ةٌ مِ وذَ أخُ ي مَ هِ ، وَ يبُ الوايفِ (١) أَي: النَّصِ
لَت:٣٥]. w v u t s r q )   [فُصِّ
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ورُ باملنِّ  عُ ورُ بِالنِّعمةِ بِال استِحقاقٍ ، والشُّ عُ سنِ الظنِّ ، والشُّ ةُ حُ يادَ  زِ
يبِ  رِ لَك مَع القَ تَعامُ فاتَك وَ نَ صِ سِّ ـتُحَ تَقِي ، فَ رْ ةً يفِ أَنْ تَ َّ ذا مهِ كَ هَ مُ لْزِ من اخلالِق يُ
يفِ  تْمَ  الكَ نَ  ْسِ حتُ  ، دائِامً  ك  نَفسِ ىل  عَ امليدانِ  ذا  هَ يفِ  لنيَ  العامِ عَ  مَ ى  تَبقَ أَنْ  وَ  ، يدِ  والبَعِ
لَّمْ  عَ كَ ، تَ يعِ أَغراضِ ىلَ مجَ ونِهِ عَ ؤُ ِيعَ شُ مَ مجَ دِّ قَ هِ ، تُ عِ وضِ نَ البَيانَ يفِ مَ ْسِ حتُ هِ ، وَ عِ وضِ مَ
لِكَ التَّعبَ ،  ن أَجلِ ذَ تستَجلِبُ مِ ـتِه مَن يَشاء ، وَ حـمَ (١) ، واهللا خيَتَصُّ بِرَ كَ فنَ نَفسِ دَ

قِّ . ودِ املِنَّةِ لِلحَ هُ ن شُ دَّ مِ البُ وَ

بحانَه  محن سُ و هبِا رِىض الرَّ جُ ذا امليدانِ إِنَّام نَرْ هِ يفِ هَ ذِ نا بِأَعاملِنا هَ  (٢) قِيامُ
فنيَ بِاهللا  ينا ، يَقولُ بَعضُ العارِ ا خلَشِ نا اهللاُ هبِ آخذَ لِ أَعاملِنا وَ ئنا بِأَفضَ لَو جِ تَعاىلَ ، وَ وَ
قابِك  ن عِ يفَ ال أَخافُ مِ لِ أَعاميلِ ، فَكَ بنِي بِأَفضَ ذِّ ي إِينِّ أَخافُ أَن تُعَ يفِ مناجاته : «إِهلَ
افِ  ةِ واالنكِسارِ واالعرتِ لَّ ن الذِّ بِيالً مِ يه سَ ذ إِلَ تَّخِ كَ أَن تَ رَ أ أَحوايلِ ؟!» ، اهللاُ أَمَ بِأَسوَ

لِك مَع النّاس. يفِ تَعامُ تِك وَ يدَ قِ لِكَ يفِ عَ مَ ذَ جِ ْ تُرتَ تِقارِ ، وَ واالضطِرارِ واالفْ
أَنَّكم  ِبُّونَه وَ أَنَّكم حتُ ونَه وَ رُ دِّ قَ رُ أَنَّكم تُ عُ نيَ يَشْ ن املسلِمِ وهُ مِ يتُمُ قِ اآلنَ أَنتُم كلُّ مَن لَ
َذا!  هبِ رُ  عِ تُشْ ما  وخطاباتكم  نَظَراتُكم  وَ عاداتُكم  تَزالُ  ال  أَو  ؟  لِإلِسالمِ  ونه  ظِّمُ تُعَ

   (® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢)
[الفرقان:٦٣].

ن  مِ تُكَ  يرَ رسَِ تَصفَى  تَّى  حَ إِغوائِها  ن  عَ ياً  تَوارِ مُ  ، هرة  الشَّ ن  عَ يداً  عِ بَ ودِكَ  جُ وُ فنَ  دَ لَّمْ  عَ تَ أَي:   (١)
ملَ  ا  ممِ نَبَت  فَام   ، ولِ  مُ اخلُ أَرضِ  يفِ  ودَك  جُ وُ مِ : (ادفِنْ  كَ احلِ بُ  صاحِ ولُ  قُ يَ لِكَ  لِذَ وَ  ، وائِبِ الشَّ

ه) . تِم نِتاجُ يُدفَن ال يَ
ل ١٤٢٠ هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ (٢) يفِ ١٦ مِ

الكتامن يف قضاء 
احلوائج

فيام يتعلّق 
بحسن الظّنّ 

وتوسيع املشاهد 
يف من حوالينا 
من اإلخوان
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 ، لَّ ُونَ الكُ م يَرمحَ رُ ؛ ألَهنَّ ُّ والفاجِ م الربَ هُ دُ مَ الِحِ مَن حيَ لَفِ الصّ ن السَّ َذا قِيلَ إِنَّ مِ هلِ وَ
ِدُ  لِكَ قَد جتَ لِذَ لِّ ، وَ بِّ الكُ ن أَجلِ رَ لِّ ، مِ ونَ للكُ عُ تَواضَ يَ لِّ ، وَ دونَ يفِ نَفعِ الكُ جيتَهِ وَ
يهِ  لَ ثْنِي عَ وفُ يُ ؤُ وحُ الرَّ عُ النَّصُ فُ املتَواضِ ِّ ملّا يَموتُ العارِ لَكٌ يفِ الرشَّ سْ م مَ ن هلَ ثِرياً ممِ كَ

هِ . ىل فَقدِ فُ عَ تَأَسَّ يَ وَ
أَي   ، م  كُ دِ قاصِ مَ ن  مِ هِ  ذِ هَ وَ وا  حُ تَناصَ وَ لُوا  تَواصَ ؟  اإلِخوانِ  ا  أَهيُّ ولُونَ  قُ تَ ماذا 
ورِ بِأَن  صُ جابِ والقُ ن احلِ أيتِ مِ ذا األَمرُ يَ م البَعض، انظُروا فَهَ كُ ن بَعضِ ةُ مِ االستِفادَ
وأفْعالُه  أَقْوالُه  أَمامَك  واآلنَ   ، ط  فَقَ هِ  خصِ بِشَ يخِ  الشَّ ن  مِ االنتِفاعَ  دُ  عتَقِ يَ أَنَّه   : ولَ  قُ يَ
دُ فِيها كلَّها ،  بَّةِ فَستَعتَقِ هِ املحَ ذِ قِّ هَ تُه وأصحابُه ، إِذا قمتَ بِحَ ه وتَالمذَ تُبُه وآثارُ وكُ

ك . هُ بَعضَ أَكرَ ك وَ بُّ بَعضَ ولُ : أُحِ قُ ن يَ مَ لَيسَ كَ
تِه  ذَ تَالمِ وَ أَصحابِه  ن  مِ تِكَ  استِفادَ قَدرِ  ىل  عَ  .. الغالِبِ  يفِ  يخِ  الشَّ ن  مِ تُك  استِفادَ
لَتْك..  تَها إِىل  أَينَ أَوصَ قيقَ دْ حَ رِ ه ، بَل حمبَّتُك لَه أَيضاً إِن تُ أَثرِ ه وَ المِ كَ كتبِه وَ تِه وَ مجاعَ وَ
يىلَ  نونَ لَ م قالَ : إِنَّ جمَ هُ لِكَ ، بَعضُ ذَ كَ لَه كَ أَصحابِهِ ، بَل تَعظِيمُ تِهِ وَ ذَ لْها يفِ تَالمِ أمَّ تَ
ودَ الكِالبِ ،  لِكَ سُ ن أَجلِ ذَ بَّ مِ أَحَ دَ ، فَ لباً أَسوَ ا كَ لَّق هبِ يىلَ الَّتي تَعَ يِّ لَ دَ يفِ حَ شاهَ

د . لبٍ أَسوَ ِبُّ أَيَّ كَ فَصارَ حيُ
ِبُّ اجلُلُوسَ مَع  ينَةِ كانَ حيُ فدُ إِىل املَدِ ةِ ملا جاءَ الوَ حابَ ن الصَّ بِيبُ مِ لِكَ النَّبِيهُ اللَّ ذَ وَ
ومِ  القَ غارِ  صِ ن  مِ حايبِ  الصَّ لِكَ  ذَ كانَ   ، نهُ  مِ ةَ  واالستِفادَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النَّبِيِّ 
غُ  رَّ تفَ لِكَ يَ مَّ بَعدَ ذَ م ، ثُ واهبِّ يُعطِي الطَّعامَ لِدَ ةَ وَ م األَمتِعَ زُ هلَ َهِّ جيُ ةٍ وَ عَ هُ بِرسُ ملَ فَيقيضِ عَ
إِذا ملَ  هُ يَذهبُ إِىل أَيب بكر ، فَ دْ إذا ملَ جيَ لَّم ، فَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ندَ النَّبي صَ لُوسِ عِ لِلجُ

يدَ .  تَّى يَستَفِ ذا حَ كَ مرَ ، كانَ حالُه هَ بُ إِىل عُ هُ يَذهَ ِدْ جيَ
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لِّقون  م واملتَعَ بِّوهِ هيم وحمُ رارِ ذَ ُم وَ أَحباهبُ م وَ هُ دِيارُ م وَ هُ هِ آثارُ ذِ وا هَ ضَ ين مَ ذِ نا الَّ جالُ رِ
نهم لَو  تَّى انتِفاعنا مِ لِكَ بَل حَ ذَ م كَ الؤنا هلَ وَ ؤالءِ وَ مَ إِال يفِ هَ جَ م لَن يُرتَ نا هلَ م ، تَعظِيمُ هبِ

. ؤالءِ هبَؤالءِ ن هَ مِ قيقةُ النَّفع من أولئِك بأولئِك وَ عُ ، حَ نَنتَـفِ نا سَ دُ شاهِ تْ مَ عَ تَوسَّ
ةِ ،  سالَ ةِ والرِّ رُ نَورانِيَّةِ النُّبوَّ ظهَ م مَ تُهُ اليَ مْ ووِ لُّهم هُ ؤالءِ كُ ولُ هَ نَقُ لِكَ وَ مَّ نَأيتِ بَعدَ ذَ ثُ
يْبٍ ، بَل النُّبوةُ  ريِ رَ ن غَ اثِها مِ رّ ن وُ تِنا مِ ىل قَدرِ استِفادَ ةِ عَ سالةِ والنُّبوَّ ن الرِّ نا مِ تُ فاستِفادَ
ي  ذا ، هِ كَ هَ بّتُنا هللا وَ هو حمَ تْ إِىل أَصلِها وَ ه ، فَرجعَ رمِ كَ ودِه وَ ظهرُ جُ سالةُ كلُّها مَ والرِّ
ن فَضلِ  ءٍ مِ ُ يشَ ال قَرصْ ُ وَ رصْ الِكم حَ جمَ تِكم وَ جهَ م يفِ وِ كُ عُ ال يَسَ لةٌ وَ لسِ تَسَ لَقاتٌ مُ حَ

زءٍ أَبَدا . ال جُ اهللا وَ
أَن  نبَغي  يَ  ! م  فِيهِ اخلَريِ  ظاهرِ  بِمَ يفَ  فَكَ م  هِ ورِ ُ رشُ رِ  ظاهِ مَ يفِ  تَّى  حَ لِلنّاسِ  وا  عُ اتَّسِ
هُ اهللا يَذكرُ  محَِ ي(١) رَ عراوِ يخ الشَّ ةِ الشَّ ثنا بَعضُ مجاعَ دِّ لِّ ، كان حيُ امَ الكُ تَعلَّموا احرتِ تَ
يخِ  لِشَ يذٌ  تِلمِ أَو  ةٍ  طَريقَ يخُ  شَ ثَالً  مَ أيتِ  يَ  : قالَ   ، فاتِهِ  صِ وَ أَخالقِهِ  وَ تِهِ  لَ عامَ مُ بَعضَ  نا  لَ
لْمِ  العِ دِ  عاهِ مَ بةُ  لَ طَ أَو  لَه  نتَمٍ  مُ أَو  عاملٍ  إِىل  يبٌ  رِ قَ أَو   ٌ عاملِ أيتِ  يَ وَ  ، لَه  نتَمٍ  مُ أَو  ةٍ  يقَ طَرِ
ن  مِ يحٌ  حِ صَ رٌ  ظهَ مَ ذا  هَ  ، لمِ  العِ لِطَلبةِ  اماً  احرتِ م  لَّهُ كُ ُم  هيَ أَيدِ بِّلُ  قَ يُ أَيتُهُ  رَ  ، ةِ  يَّ رِ هَ األَزْ
م  َهنَّ ألِ ؛  بةٍ  طلَ يَ  أَيدِ بِّل  قَ يُ بِريٌ  كَ يخٌ  شَ ذا  فَهَ  ، دقِ  الصِّ رِ  ظاهِ مَ ن  مِ وَ فِ  وُّ التَّصَ رِ  ظاهِ مَ
إِليكم  وَ ينا  إِلَ نظرُ  يَ اهللاُ  ؟  ولُونَ  قُ تَ ماذا   ، لْمِ  لِلعِ هِ  تَعظِيمِ وَ إِيامنِهِ  مَع   ، لْمٍ  عِ طُالَّبُ 

إيّاكم إِنْ شاءَ اهللا . نا وَ دُ يُسعِ وَ

ن  رشَ مِ رآنَ يفِ احلادِيَة عَ ظَ القُ فِ حَ ريَة «قادُوس» ، وَ لِدَ يفِ قَ ي ، وُ عراوِ تويلِّ الشَّ د مُ يخ حمُمَّ و الشَّ (١) هُ
ن أَرسارِ كِتابِ  ثِريَ مِ فَ بِه الكَ شَ ريِ ما كَ الوةِ التَّعـبِريِ والتَّفسِ ن حَ هِ ، أَعطاه احلَقُّ تَعاىلَ مِ مرِ عُ
ونيُو ١٩٩٨م  فاتِهِ فَجر األربِعاء ١٧ يُ ةُ وَ ظَ تَّى كانَت حلَ ةِ ، حَ عوَ هُ يفِ التَّعلِيمِ والدَّ ياتَ اهللا، قَىضَ حَ

محَةَ األبرارِ . َه اهللا رَ محِ ر ١٤١٩هـ ، رَ فَ هرِ صَ ن شَ املوافِق ٢٣ مِ
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داً ،  تَهِ ـْ ونُ جمُ يَكُ ثابِراً ، وَ ونُ مُ يَكُ الً ، وَ واصِ ونُ مُ يَكُ تابِعاً ، وَ ون مُ م يَكُ نكُ دُ مِ الواحِ
طاً ،  نشِّ ونُ مُ يَكُ نبِّهاً ، وَ ونُ مُ يَكُ عاً ، وَ جِّ شَ ونُ مُ يَكُ ضاً ، وَ رِّ ونُ حمُ يَكُ ناً ، وَ عاوِ ونُ مُ يَكُ وَ

ذا . كَ هَ حاً ، وَ ونُ ناصِ يَكُ وَ
دُ  شهَ ةٍ ، أَو مَ دُ استِفادَ شهَ لَيسَ لَه فِيه مَ ن إِخوانِهِ وَ ينَام يُالقِي واحداً مِ م حِ نكُ دُ مِ الواحِ
الَّذي  النَّفعُ  إذاً   ، ارتقاءٍ  دُ  شهَ مَ أَو   ، اجتامعٍ  دُ  هَ شْ مَ أو   ، إجاللٍ  دُ  هَ شْ مَ أو   ، تِزادةٍ  اسْ
كَ  يْخِ ن شَ نَفعُك إِذاً مِ ليالً ، فَ بينه قَ إِذا كان النَّفعُ الَّذي بَينَك وَ ليلٌ ، وَ بينه قَ بَينك وَ
لُون لَك طَرفَ  م يُوصِ ليلٌ ؛ ألَهنَّ لفِ كلِّهم قَ من السَّ ه وَ يخِ يْخِ شَ ن شَ نَفعُك مِ ليلٌ ، وَ قَ
مجةَ لِتَعظِيمِ  وا الرتَّ يمُ قِ سكاً صحيحاً ، فهكذا جيبُ أن تُ كُ هبا مَ ْسِ ها ما متُ لةِ تَفكُّ لسِ السِّ
هوَ  م  فِيهِ يُّ  واملَطوِ اخلَلقِ  يفِ  املخبُوءُ   ُّ الرسِّ ذا  هَ وَ  ، املعاينِ  هِ  ذِ هَ ثلِ  بِمِ أَفئِدتِكم  يفِ  اهللا 

هوَ رسُّ اهللا تعاىل . ظَّمُ ، وَ عَ الذي يُ

ذِهنِيَّةٍ  ةٍ وَ يَّ وراتٍ فِكرِ دُ ن كُ ةٌ عَ بارَ بُ الَّتي يفِ النّاسِ عِ زُ واحلَواجِ  احلَواجِ
يها . ـتُوا إِلَ م التَفَ ثُهم ؛ ألَهنَّ ِ رتَ يَّةٌ تَكْ بُها نَفسِ أَغلَ ، وَ قلِيَّةٍ عَ وَ

هُ  مَن أَرادَ يبَهُ ، وَ كُ نَصِ ةٌ يدرِ هُ ، ومَن له سابِقَ تى ينالَ تْ حَ مُ ءٌ ملَ يَ نِ يشَ وْ مَن لَه يفِ الكَ وَ
ه ،  رفَعُ هُ .. يَ عَ رفَ مَن أَرادَ أَنْ يَ ى فِيه ، وَ لِكَ يبقَ بِذَ ءٍ فَ ه بِيشَ َ رصَ كانٍ حَ اهللاُ أَن يَقفَ يفِ مَ
بتَلِيك  يَ م ، وَ نهُ نَ االستِمدادَ مِ سِ ك أَنْ حتُ يدُ رِ م .. يُ هُ فَعَ ينَ رَ ذِ تَعاىلَ بِالَّ بحانَه وَ بتَلِيكَ سُ يَ
م  ىلَ مَن هُ ربَّ عَ تَكَ ل تَ نا هَ يبتَلِيك هُ م ، فَ نَ الظَّنَّ فِيهِ سِ ك أَنْ حتُ يدُ رِ هم .. يُ عَ ضَ ين وَ ذِ بِالَّ

يمُ ؟ م فَوق ؟ أَو تَستَقِ قِّ مَن هُ ُ يفِ حَ رصِّ ل تُقَ ت ؟ أَو هَ حتَ
باطِناً،  راً وَ يعِ اجلَوانِبِ ظاهِ ن مجَ ة مِ ةً تامَّ ونَ عُ ينا ، مَ ذُ بِأَيدِ أخُ يَ ةَ ، وَ نا االستِقامَ قُ رزُ اهللاُ يَ

يف كيفية التعامل 
مع خمتلف 
مراتب الناس
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إِلينا  بِه  بَعثَه  ي  الَّذِ النَّهجِ  ىل  عَ وَ  ، والنا  مَ ىلَ  عَ عنا  اجتَمَ بِسبَبِه  وَ  ، عانا  دَ ي  الَّذِ بِوجاهةِ 
باطِناً . ظاهراً وَ





الباب الثامن
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تي من قبلهم 
ٔ
الباب الثامن : ضوابط في التعامل مع الكـفار ومنهجنا في الفهم وعدم االنبهار لما يا

يمُ  وِ قْ ها .. تَ ىل خمتَلَفِ أَنواعِ فرِ عَ  الكُ ا قُوَ هُ هبِ تِي نُواجِ دُ اآلنَ الَّ واعِ   القَ
ىلَ  يمُ األَقدامِ عَ تَقوِ ةِ ، وَ بُوَّ ينا ملقامِ النـُّ والَ يفُ مَن حَ تَعرِ ها ، وَ جهِ ىل وَ التِ بِاهللا عَ الصِّ

. هِ ـباعِ اتِّ
 (١) األَقدارُ ه  ذِ هَ وَ  ، هلا  بَعاً  تَ تَكونُ  الثّانِيةُ  واألشياءُ  ا  هبِ هم  هُ نُواجِ دُ  قَواعِ وَ سالِكُ  مَ
ةِ  يقَ ينَهم؟ يفِ احلَقِ بَ ينَنا وَ ي بَ ارُ ما الَّذِ الءِ الكفّ ؤُ هَ امءُ تَقومُ مَع أَهلِ اخلَريِ ، وَ مُ ، والسَّ دُ ختَ
ذا  هَ ما   . دِينٌ  ينَهم  بَ وَ ينَنا  بَ الَّتي  يَّةُ  ضِ القَ  ، دِينٌ ينَهم  بَ وَ ينَنا  بَ  ، ةٌ  أَسلِحَ ينَهم  بَ وَ ينَنا  بَ ما 
ريُ  غَ  ، لِنَبِيِّهِ  باعٍ  واتّ  ، له  يادٍ  وانقِ  ، له  وعٍ  ضُ خُ  ، محَنِ  بِالرَّ ةٍ  لَ صِ ن  عَ ةٌ  بارَ عِ هو  ؟  ينُ الدِّ
قُمنا  إِذا  وَ  ، ينا  لَ عَ لَّطوا  تَسَ يَّعناه  ضَ إِذا   ، م  ينَهُ بَ وَ ينَنا  بَ ي  الَّذِ ذا  هَ  ، ءٌ  يشَ نا  ندَ عِ ما  ذا  هَ
ا ،  م اإلِسالم هبِ ههُ يقةِ الَّتي واجَ قِ هِ احلـَ َذِ م هبِ هُ هُ يدُ نُواجِ نا ، فنُرِ لُوا لَ تَذلَّ روا وَ حَ بِهِ اندَ

ونَ . احلِ ونَ والصّ يقُ دِّ ذلِكَ األَنبِياءُ والصِّ كَ وَ

اعاتِ  والرصِّ رِ  املظاهِ نَ  مِ  ، م  نِكُ مَ زَ يفِ  ةِ  ودَ املوجُ ةِ  املادِيَّ  و القُ واقِعُ   
لُوا (٢) هبِا بِمقدارِ ما  فَ ةِ يفِ العاملَ اآلنَ ، ال حتَ ودَ ةِ املوجُ يَّ يرِ عائِيَّةِ والتَّصوِ يَّةِ والدّ عالمِ اإلِ

ها . ةِ نَفسِ ها ، والتَّعلِيامتِ النَّبـَويَّ ةِ نَفسِ يَّ اموِ ةِ السَّ فِيعَ يهاتِ الرَّ وصِ التَّوجِ لُوا بِنُصُ فَ حتَ
تَّى  م ، حَ ها فِيكُ زَ ركَ انِيَّة ـ مَ بّ يهات الرَّ وص والتَّوجِ هِ ـ أَي النُّصُ ذِ ذَ هَ ِبُ أَن تَأخُ جيَ
ولَكم ، بَل أَنتم يفِ انتِامئِكم لِواقِع  اك حَ وا ـ أَنتُم ـ يفِ انتِامئِكم لَيسَ لِواقِع ما حيُ تُصبِحُ

لمُ  ضاءُ فَهوَ عِ يلِّ هبِا ، أَما القَ لمِ اهللا األزَ ياهنُا طِبقاً لِعِ رَ جَ قُوعُ األشياءِ وَ هوَ وُ رٍ وَ دَ (١) األقدار : مجَع قَ
ي يفِ املستَقبَلِ . يَجرِ لِّ ما سَ يلِ بِكُ اهللاِ األزَ

ةً . لَ نزِ مَ لُوا هلَا قَدراً وَ عَ (٢) أَي: ال جتَ

قواعد يف 
مواجهة الكفار

رضورة ارتكاز 
التوجيهات 
الربانية يف 

بواطن القائمني 
بالدعوة
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إِذا ملَ  م ، فَ ولَكُ (١) حَ اكُ م ما حيُ ثِّر فِيكُ ؤَ لك ال يُمكِنُ أَن يُ م ، لِذَ ن فَوقِكُ رشاداتِ مِ اإلِ
بِهِ  ينَ  رِ تَأَثِّ مُ نتُم  كُ م..  بِكُ يطِ  املحِ بِالواقِعِ  أَثَّرتُم  تَ بَل  انِيَّةِ  بّ الرَّ يهاتِ  التَّوجِ هِ  َذِ هبِ وا  تَأَثَّرُ تَ
دَّ أَنْ  ةً ، فَالبُ يفَ عِ يهاتِ ـ ضَ هِ التَّوجِ ذِ يَ هَ هِ وقِ ـ وَ م بِالفَ تُكُ لَ ى صِ تَبقَ ينَ فِيهِ ، فَ رِ ثِّ ؤَ ال مُ

م . ن بَواطِنِكُ ذا مِ لُوا(٢) ارتِكازَ تَعظِيمِ هَ نتَشِ تَ

ن  مِ م  واالهُ مَن  وَ ةِ  رَ فَ والكَ يِّنيَ  األَرضِ الءِ  ؤُ هَ ن  مِ ي  رِ جيَ بِام  غلُ  الشُّ  
ملن  يها  يَكفِ  ، هم  أَغراضِ يقِ  لِتَحقِ ا  الهلِ خِ ن  مِ نَ  وْ عَ يَسْ تَفكِرياتٍ  وَ تَدبِرياتٍ  ون  ؤُ شُ
ال  هنَّا  ألَ ؛  أَمرٍ  بِريِ  كَ إِىل  م  نكُ مِ تاجُ  حتَ فَال   ،  (٣) ـنيَ يِّ لْوِ العُ تَرتِيباتِ  ن  مِ لِيلُ  القَ استَقامَ 

 . ةٌ ريَ قِ حَ ةٌ وَ غِريَ يَ صَ ةٍ ، بَل هِ بِريَ تْ بِكَ يسَ ي لَ تَـكبُـرُ ، فَهِ
م  م ، هُ هِ جمِ م فَوقَ حَ عارِ أَن ال نُعطِيَهُ ذا الشِّ يقُ هَ قِ حتَ » ، وَ نا «اهللاُ أكربُ عارُ نَحنُ شِ
ن  لِيلُ مِ يها القَ ادِقِنيَ مَع اهللا ، يَكفِ ن فِكرِ الصّ لِيلُ مِ يها القَ ـُم يَكفِ تَرتِيباهتُ م وَ طَطُهُ خُ وَ

. هِ جهِ ىل وَ لكَ عَ هدِ الواثِقِني بِاهللا إِذا قامَ ذَ جُ
م ، إِن  يـنَ بُعِـثَ فِيـهِ ذِ ـةِ الَّ لَّم لِألُمَّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ بِيبِ صَ ـأنُ إِعـداداتِ الـحَ شَ
وا(٤) فِيها ؟  بارَ تَى تَ ياً ؟ مَ  مادِّ وَ أَتِ القُ تَى تَكافَ ياتِ مَ رِ واملادِّ ةِ الظَّواهِ هَ ن جِ ئتَ مِ جِ
حابةِ  ةُ الصَّ مَّ حالَ ه ، ثُ امِ رِ أيّ تِه إِىل آخِ جرَ تِه أَو بَعدَ هِ جرَ بلَ هِ نِينِه ؟ قَ ن سِ نَةٍ مِ يفِ أَيِّ سَ
لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ قالَ  ون(٥)  يكثُرُ ملّا  وَ  ، داً  أَبَ صلْ  حيَ ملَ  ذا  فَهَ  ، لِك  ذَ كَ ه  بَعدِ ن  مِ

نْرشَُ بِأيِّ أُسلُوبٍ كانَ . يُ ثارُ وَ (١) أَي: فِيام يُ
ءِ . ةُ يفِ نَزعِ اليشَّ غَ و املبالَ (٢) االنتِشالُ : هُ

ةِ . هَ جْ صدِ والوِ وِّ يفِ القَ لُ ةِ والعُ مَّ وِّ يفِ اهلِ مُ (٣) أَي: أَهلِ السُّ
وا . لُ (٤) أَي: تَكافَؤوا أَو تَعادَ

ةِ . مَّ هِ األُ ذِ (٥) أَي: أَفرادِ هَ

حتقيق شعار 
«اهللا أكرب»
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ذا  ن أَهلِ هَ تُم مِ لَو رصِ » (١) ، فَ يْلِ ثاءِ السَّ غُ ثاءٌ كَ مْ غُ لَكِنَّكُ ثِريٌ .. وَ ئِذٍ كَ مَ وْ تُمْ يَ نْ م: «أَ نهُ عَ
ذه  بَبِ هَ لَّطُونَ بِسَ تَسَ يَ م وَ لَيكُ نَ عَ وْ تَداعَ رَ ، لَكِن إِنَّام يَ المُ آخَ رِ واللُّبِّ .. كانَ الكَ اجلَوهَ
يَرعانا  م ، وَ اكُ إِيّ النا وَ تَوَ مرِ ، اهللا يَ ن األَ م عَ كُ وجِ رُ خُ وها ، وَ يتُمُ تِي ارتَضَ (٢) الَّ ثائِيَّةِ الغُ

ينا . ذُ بِأَيدِ أخُ يَ ِيعاً ، وَ مجَ

ورِ ،  ن األُمُ ثِريٍ مِ وابِطَ لالنبِهارِ بِكَ ضعِ ضَ ينا إِىل وَ والَ ن حَ  نَحتاجُ فِيمَ
 (٣) ى بِالثَّقافاتِ مَّ رِ ، أَو ما يُسَ فِ والظَّواهِ خارِ ونِ الزَّ ؤُ ورِ .. االنبِهارُ بِشُ هِ األُمُ ذِ ن هَ مِ
بَباً يفِ  لِكَ سَ ونُ ذَ ا ، فَيكُ نا االنبِهارُ هبِ ذُ يَأخُ ةٌ فَ كانَ ةٌ أَو مَ لَ نـزِ نا مَ ندَ ا عِ ونُ هلَ أَحياناً ، يَكُ
ذا ،  ةَ كَ هادَ لُ شَ مِ ذا حيَ ونِ هَ ثَالً : االنبِهارُ بِكَ ةِ، مَ عوَ هِ الدَّ ذِ لةِ امليشِ يفِ هَ رقَ ريِ أَو عَ تَأخِ
لَّ  ت حمَ هِ األَشياءُ لَيسَ ذِ ذا ، هَ ةِ كَ ولَ ن دَ ذا ، أَو هوَ مِ يَّةِ كَ معِ ذا ، أَو بِجَ ةِ كَ ولَ الً بِدَ تَّصِ أَو مُ

زَّ . ى .. كانَ أَعَ  اهللا ، مَن كانَ أَتقَ نا أَن االعتِزازَ بِتَقوَ ندَ ةِ عِ يعَ ِ اعتِزازٍ ، نَظـرُ الرشَّ
أنَ  شَ م  هُ ذُ تَأخُ ال   ، ينا  والَ حَ ن  فِيمَ بثَّها  نَ وَ نا  سِ أَنفُ يفِ  وابِطَ  الضَّ هِ  ذِ هَ مَ  كِّ نُحَ أَن  ِبُ  جيَ
آثارٌ  ا  هلَ ينا  لَ عَ ارِ  فّ الكُ واجتِهاداتُ   ، ذا  هَ يفِ  أَثرٌ  هُ  لَ عالمَ  اإلِ ألَنَّ  ؛  ذهِ  هَ االنبِهاراتِ 

ودَ . واهُ أَبُو داوُ (١) رَ
 : ولِهِ تَعاىلَ قَ نه كَ ةَ مِ ن كلِّ ما ال فائِدَ نا كِـنايَة عَ ي هُ هِ ، وَ بَدُ هوَ الزَّ ـيلِ وَ ثاءِ السَّ ن غُ ةٌ مِ ـوذَ أخُ (٢) مَ

(¿ Â Á À )   [الرعد:١٧].
اذِقٌ  حَ أي:   ، فٌ  ثَقِ لٌ  جُ رَ وَ  ، ه  مَ فَهِ أَي:   ، ءَ  اليشَّ فَ  ثَقِ  : الُ  قَ يُ  ، قُ  ذْ احلَ وَ مُ  هْ الفَ ي  هِ  : ةُ  افَ الثَّقَ  (٣)
 : الُ قَ يُ يهِ ، وَ تَاجُ إِلَ ةِ بِام حيَ فَ ابِتُ املعرِ ادُ أَنَّه ثَ املرَ ، وَ اءٍ كَ ذَ فٌ ، أَي: ذُو فِطنَةٍ وَ مٌ ثَقِ الَ : غُ الُ قَ يُ ، وَ مٌ فَهِ

 h g f e d c b) : َاىل عَ هُ تَ ولُ نهُ قَ مِ ه، وَ دَ جَ وَ رَ بِهِ وَ ء، أَي: ظَفِ فَ اليشَّ ثَقِ
م ،  ـوهُ دتُـمُ جَ : (! " #)   [البقرة:١٩١] أَي: وَ لَّ جَ زَّ وَ هُ عَ ولُ قَ i) [األنفال:٥٧] وَ

م. وا بِكُ رُ اىلَ : (Y X W V U)   [املمتحنة:٢] أَي: إِن يَظفَ عَ تَ هُ وَ ـانَ بحَ هُ سُ ولُ قَ وَ

ضوابط االنبهار
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يَة . ن ناحِ ذا مِ كلِيّاتِ ، هَ هِ الشَّ َذِ رِ أَو هبِ وَ ه الصُّ َذِ رَ هبِ نبَهِ نبَغِي أَن نَ ، فَال يَ ثِريةٌ كَ
وا بِهِ يفِ  رُ م ما انبَهَ لُ أَحياناً هلَ ن أَنَّنا قَد نَستَعمِ ذا مِ منَعُ هَ إِنَّه ما يَ كرَ فَ إِىل جانِبِ ما ذُ
يكَ ..  ـوالَ ـن حَ ن ذَلك ، لَـكِن بِالنِّسبَةِ لَكَ فِيمَ ـري .. فَال مانِعَ مِ م لِلخَ ذهبِ بِيلِ جَ سَ

 اهللا . لكَ تَقوَ ن ذَ ةِ ، واألَعظَمُ مِ دَ هِ القاعِ ذِ يمَ هَ قِ دَّ أَن تُ البُ
دٍ ،  دَ مَ يشٍ وَ نا بِجَ دَّ نكَ أَن تُـمِ يدُ مِ هُ : نُرِ ولُ لَ قُ يَ رَ وَ مَ نا عُ يِّدِ ةِ لِسَ حابَ ـدُ الصَّ أيتِ أَحَ يَ
تَب  كَ ـدا ، وَ الً واحِ جُ ل لَه رَ أَرسَ رُ وَ مَ نا عُ يِّدُ ارِ ، استَجابَ لَه سَ نَحنُ يفِ قِتالٍ مَع الكفّ فَ
ال  أَنَّه  واعلَمْ   ، مرو(١)  عَ بن  عقاعَ  القَ م  إِليكُ لتُ  أَرسَ د  فَقَ داً  دَ مَ ني  مِ بتُم  لَ طَ  : ه  لِقائِدِ
ةٍ  غايَ ىلَ  عَ كانَ  رُ  مَ عُ نا  يِّدُ سَ ؟  ذَلك  أَيتَ  أَرَ  ،  (٢) عقاعُ القَ م  فيهِ وَ مَ  ْزَ هيُ أَن  يشٍ  جلِ نبَغِي  يَ
م:  هلَ ولُ  قُ يَ وَ اجلَيشِ  راءِ  ألُمَ يَكتُبُ   ، قهِ  الفِ ن  مِ ةٍ  غايَ وَ  ، عيِ الوَ ن  مِ ةٍ  غايَ وَ  ، لمِ  العِ ن  مِ
ىل  ي عَ رِ م ؛ ألنَّ اهللاَ جيُ وهُ ريُ م فاستَشِ متِ فِيكُ لِ والصَّ لّ وا إِىل أَهلِ قِيامِ اللَّيلِ والتَّذَ انظُرُ

. ةُ دَ رَّ ولُ املجَ قُ يهِ العُ ما ال تَدرِ وه ، وَ نَتِهم ما ال تَعلَمُ أَلسِ م وَ لُوهبِ قُ
رَ  نبَهِ يدُ أَن نَ ِ َ بَعضُ النّاسِ فَـريُ أيتِ تَّى ال يَ عِها ، حَ وضِ نا يفِ مَ ومَ انبِهاراتُ قُ ينبَغِي أَن تَ فَ

لَه   ، سالمِ  واإلِ لِيَّةِ  اجلاهِ يفِ  م  أَبطاهلِ وَ بِ  رَ العَ فُرسانِ  دُ  أَحَ  ، يّ  يمِ التَمِ مروٍ  عَ بنُ  عقاعُ  القَ وَ  هُ  (١)
ةَ ،  وفَ نَ الكُ كَ رسِ ، سَ قائِع أَهلِ العِراقِ مَع الفُ أَكثرَ وَ شقَ وَ تَحَ دِمَ فَ وكَ ، وَ مُ دَ الريَ هِ حبَةٌ ، شَ صُ
 . ومِ لِكِ الرُّ قلَ مَ رَ يفَ هِ ينَةِ سَ دُ يفِ أَوقاتِ الزِّ لَّ تَقَ كانَ يَ ّ ، وَ يلِ ها مَع عَ َ رضَ نيَ فَحَ فِّ ةَ صِ قعَ كَ وَ أَدرَ
راً  كانَ شاعِ وبِ فارِس ، وَ رُ نائِمِ يفِ حُ ن الغَ ا أَصابَه مِ ا ممِ مهُ رسِ وَ لِك الفُ لبَسُ دِرعَ هبرام مَ يَ وَ
نَة  سَ تُويفِّ   . لٍ   جُ رَ أَلفِ  مِن  ريٌ  خَ يشِ  اجلَ يفِ  القَعقاعِ  وتُ  صَ  : يق  دِّ الصِّ بَكرٍ  أَبُو  قالَ   . الً فَحْ

٤٠هـ.
ه  رَ ةِ أَمَ ن اليَاممَ غَ مِ رَ لِيدِ ملا فَ نَةِ ١٢ه    أَنَّ خالدَ بنَ الوَ وادِثِ سَ هِ يفِ ذِكرِ حَ نَدِ ي بِسَ جَ الطَّربَِ أَخرَ (٢) وَ
م ، فارفَضَّ  وعِ إِىل أَهلِهِ جُ ن اجلُندِ بِالرُّ نَ ملَن شاءَ مِ أذَ ه أَن يَ رَ ام أَمَ ريِ إِىل العِراقِ ، كَ أَبُو بَكرٍ بِاملسِ
نهُ  الً قَد ارفَضَّ عَ جُ ِدُّ رَ يلَ لَه : أَمتُ قِ عقاعِ ، فَ ه بِالقَ دَّ أَمَ ن أَيبِ بَكرٍ فَ دَّ خالدٌ مِ ه ، فاستَمَ يشُ نهُ جَ عَ

ذا. ثل هَ م مِ يشٌ فِيهِ م جَ زَ !؟ فَقالَ : ال هيُ لٍ جُ ه بِرَ نُودُ جُ
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ةِ  هَ ذا أَو بِاجلِ ذا أَو بِكَ لٌ بِكَ تَّصِ ولُ : أَنا مُ قُ يَ كاتِهِ ، وَ رَ ن حَ ءٍ مِ هِ ، أَو بِيشَ المِ ن كَ ءٍ مِ بِيشَ
ذا كلِّه . ن هَ غنِيك عَ يُ الً بِاهللاِ وَ تَّصِ لَ ! هاتِ لَك مُ مُ أَنَّه قَد كَ كَ النِيةِ ، وَ الفُ

نا : «إِنَّام  ولَ لَ قُ تَّى يَ يعَ حَ ه املواضِ ذِ نا هَ عالِجُ لَ لَّم يُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ هلَذا كانَ النَّبيُّ صَ وَ
هِ  ذِ هَ يلِ  هاتِ  ليكَ  عَ بِاهللا   ، متَاماً  الظّاهرِ  سُ  كْ عَ  ،  (١)« مْ فائِكُ عَ بِضُ ونَ  قُ زَ رْ تُ وَ ونَ  ُ نْرصَ تُ
فاءِ ؟  عَ يدُ بِالضُّ ولُونَ : ماذا نُرِ قُ ين يَ ذِ ةِ الَّ امعَ قلِيّاتِ اآلن ، هاتِ يلِ تَفكِـرياتِ اجلـَ العَ
 . ةٌ ـربَ هم خِ عَ مَ ذا ، وَ م كَ هُ ـندَ عِ ذا ، وَ م كَ جيِـونَ هلَ رِّ بونَ خِ رَّ دَ ياءُ مُ بابٌ أَقوِ نا شَ ندَ نَحنُ عِ فَ
»، فَكانَ  مْ فائِكُ عَ ونَ بِضُ قُ زَ رْ تُ ونّ وَ ُ نْرصَ لَّم يقول: «إِنَّام تُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ كانَ احلبيبُ صَ
ول  قُ دِّ أن يَ ُم إِىل حَ هبُ دِّ ؤَ رآنُ يُ هم ، والقُ ندَ ي عِ جُ االنبِهارَ الَّذِ رِ لَّم خيُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ

قِيَةِ (-  هِ الرتَّ ذِ وا إِىل هَ وا ، انظُـرُ رُ نبَهِ تَّى ال تَ م حَ كُ عَ تِ الـمالئِكةُ مَ ـرَ م : أُحضِ هلَ
. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; )   [األنفال:١٠]، حتَّى 

هِ ، ( 6  ذِ ي هَ ةَ هِ يقَ قِ هُ دائِامً ؛ ألَنَّ احلـَ عَ ونُوا مَ ذا ، كُ نا كَ عَ ذا أَو مَ وا : نَحنُ كَ ولُ قُ ال تَ
.   ( ; : 9 8 7

اهللاُ  يَقولُ  فَ ارَ  فّ الكُ ا  هبِ مَى  رَ وَ ميَةَ  الرَّ أَخذَ  ي  الَّذِ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النَّبيُّ  أيتِ  يَ
هِ  ذِ هَ نا  ندَ عِ ومَ  قُ تَ أَن  ِبُ  جيَ [األنفال:١٧]،     (-  ,  +  *  )  (  ') لَه: 
ذا   هَ يفِ  نا  عَ أَوقَ ود  هُ الشُّ يفِ  ةٌ  كَ رشِ وَ نَقصٌ  ناكَ  هُ لَكِن   ، ةً  تامَّ دُ  واعِ القَ هِ  ذِ هَ وَ ينُ  املوازِ

هُ . فَ بُ أَن نَعرِ جيَ عفِ وَ الضَّ

رداءِ . ن أَيبِ الدَّ » عَ كِ بّان ، واحلاكِمُ يفِ «املستَدرَ سلِمٌ وابنُ حِ مِ دُ وَ واهُ أَمحَ (١) رَ



( ٢١٤ )
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 : ولُونَ قُ يَ ين  ذِ الَّ ـ  ارِ  فّ الكُ عاتُ  تَمَ جمُ ـ  ةُ  ابَ ذّ الكَ عاتُ  املجتَمَ تِلكَ  ا  أَمّ  
ةٌ  آلنَ مَ م  عاهتُ جمتَمَ  ، النّاسِ  بَنيَ  التَّميِـيزَ  عُ  نَرفَ نَحنُ   ، النّاسِ  بَنيَ  قَ  وارِ الفَ عُ  نَرفَ نَحنُ 
م  هُ ندَ عِ ككُ  والتَّفَ قُ  رُّ والتَّفَ  ، ةِ  يَّ واملعنَوِ يةِ  سِّ احلِ  ، والباطِنةِ  رةِ  الظّاهِ بِاألَمراضِ 

م . ينَهُ فاتُ ، والتَّميُّزاتُ بَ واملخالَ
م ، (الغَرب *  وهلَ قُ ت عُ ذَ ةٌ أَخَ عَ وبَ ىل النّاسِ زَ ت عَ رَّ ةٌ ، مَ ربَ م أَنتُم اآلنَ عِ يكُ يَكفِ وَ
رِ !  مَ وا إِىل القَ ينِ ! النّاسُ طَلَعُ ذا الدِّ ونَ مَع هَ ناك ، أَنتُم جالِسُ م هُ دُّ الغَرب) ، والتَّقَ
ىلَّ اهللا  مرُ صَ قَّت لَه القَ ي انشَ ندِ الَّذِ ن عِ ىل نُورٍ مِ رِ ، نَحنُ عَ مَ بِّ القَ ن رَ ىل نُورٍ مِ نَحنُ عَ

ربَ . ونَ الغَ ظِّمُ عَ بُوا يُ هَ ِم ذَ هاهتِ تُرَّ تِهم وَ فلَ لكنَّهم يفِ غَ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ عَ
دٍ  لَ م اآلنَ يفِ كلِّ بَ هُ واقِعُ نُونَ وَ ينا سِ لَ تْ عَ رَّ ةَ . قَد مَ هِ املؤنَ ذِ م اهللاُ هَ فاكُ أَنتُم اآلنَ قَد كَ وَ
يهاتِهِ  ةَ إِال يفِ تَوجِ عادَ أَنَّه ال سَ ما قالَ ، وَ دٍ وَ نا حممَّ يِّدِ م أَنَّ احلقَّ مَع سَ يكُ رِ م يُ ن بُلداهنِ مِ
هم  ندَ تْ عِ قَعَ وَ ٍ ، وَ لَيها أَطفالٌ بِال أُرسَ بَّى عَ هِ ، تَـرَ ذِ ةُ هَ ائِفَ هم الزّ أَفكارُ تَعلِيامتِهِ ، وَ وَ
ن املَواطِنِ  ريٍ مِ ثـِ تَّى أَنَّ األَبَ يفِ كَ اً ، حَ اً حادّ يّ وِ كاً قَ كُّ فَ م تَ هُ عُ تَمَ كَ جمُ كَّ فَ تَ شاكِلُ ، وَ مَ
ج  نهَ دائِد ، إِذاً فَال مَ ن أَنواعِ الشَّ ري ذَلك مِ فُ أَباهُ ، إِىل غَ فُ ابنَه ، واالبنَ ال يَعرِ ال يَعرِ

لَّم . سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ريِ اخلَلقِ صَ ندِ خَ ن عِ دقٍ إِال مِ جَ صِ نهَ ال مَ قٍّ وَ حَ

فِيام  جاءِ  الرَّ عَ  واسِ  ، بِاهللا  ةِ  الثِّقَ قَويَّ  يَكونَ  أَن  إِىلَ  حيَتاجُ  داعٍ  لُّ  كُ  (١)  
احلَياةِ  هِ  ذِ هَ يفِ  نَنطَلِقُ  إِذاً  نَحنُ  فَ  ، تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ هِ  عدِ لِوَ وَ اهللا  ألَمرِ  ئِنّاً  طمَ مُ  ، اهللا  ندَ  عِ
ا. بِسُ هبِ بِسُ النّاسَ ال نَنحَ ا ، أَو حتَ زُ هبِ جِ زُ النّاسَ ال نَنحَ جِ تِي حتَ ِيعُ االعتِباراتِ الَّ مجَ وَ

ة ١٤٢١ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ (١) يفِ ١٤ مِ

واصفاً بعض 
أحوال 

جمتمعات 
ار الكفّ

يف شأن الثّقة 
باهللا
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ؤالءِ  رُ يفِ هَ كِّ ظِيم نُفَ نيِ العَ عِ واليَقِ جاءِ الواسِ ربَ والرَّ ةِ الكُ ن الثِّقَ إِنَّام مَع انطِالقِنا مِ
م  هِ لِيصِ ختَ ذا احلَبسِ وَ ن هَ م مِ هِ سائِلِ إلِخراجِ بُ الوَ ي أَقرَ نيَ ما هِ ينَ واملحبُوسِ ورِ املأسُ

ِم . محةً هبِ لِكَ رَ لُ ذَ نَحنُ إِنَّام نَفعَ ذا األَرسِ ، فَ ن هَ مِ
ي  بِتَعظِيمِ ما يفِ أَيدِ نا اهللاُ بِه ، وَ فْ ّا ملَ خيوِّ ولُ بِاخلَوفِ ممِ قُ لُوبُ والعُ نّا القُ ذَ مِ ا أَنْ تُؤخَ أَمّ
نبَغِي  ال يَ اعِي ، وَ وزُ أَن يَكونَ يفِ قَلبِ الدّ ّا ال جيَ ذا ممِ  .. فَهَ وَ ن القُ م مِ هِ ريِ غَ ارِ وَ الكفّ

تَه أَبـداً . يدَ قِ ال عَ نَّه وَ الِطَ ظَ أَن خيُ





الباب التاسع





( ٢١٩ )

مة 
ٔ
الباب التاسع : ضوابط في التعامل مع المعترض والتفكـير في جمع اال

لْنا  لُوبِنا ، نَحنُ إِن استَعمَ ن قُ ِ اهللا مِ ريْ وفَ غَ جَ خَ ينا أَن نُخرِ لَ ِبُ عَ   جيَ
نا  ندَ دٍ ، نَحنُ ما عِ ن أَحَ ونِنا نَخافُ مِ ن اهللا ، ال لِكَ ينا مِ لَ بٌ عَ لِكَ ألَنه واجِ ةَ فَذَ كمَ احلِ

داً . (١) فِيه أَحَ ذا ما نُحاذِرُ هَ نّا ، وَ ينُ مِ بَه الدِّ لَ ما طَ نّا وَ بَهُ اهللاُ مِ لَ ريَ ما طَ ءٌ غَ يشَ
بَّ .. اقبَلُوا  عٌ ، مَن سَ نا واسِ بالُ ذا األَمرِ ، وَ ن هَ ريةٍ مِ ىل بَصِ ونَ عَ ِبُ أَن نَكُ ذا جيَ لِهَ فَ
نه ،  وا مِ يدُ م .. استَفِ يُوبِكُ ن عُ ءٍ مِ ـريُ إِىل يشَ م ، تُشِ بِّهِ أَيُّ فائِدةٍ لَكُ بَّه ، إِنْ كان يفِ سَ سَ
المَ إِال ألَنَّ احلَقَّ أَرادَ أَنْ  َذا الكَ لَيكَ هبِ لَّمَ عَ نهُ .. اعلَمْ أَنَّه ما تَكَ ثالً فائِدةً مِ ما عرفْتَ مَ

رَ .  دَ إِال ما قَ المَ وَ ذا الكَ لَيكَ هَ رَ عَ أَرادَ أَنْ يَصدُ المَ ، وَ ذا الكَ كَ هَ عَ مِ يُسْ
ن  دقِكَ مِ رُ إِىل صِ يَنظُ يَبتَلِيكَ ، سَ كَ ، سَ ُ يَختَربِ ؟ سَ لِكَ قالَ فِيكَ ذَ ملاذا أَرادَ احلَقُّ أَنْ يُ

لَيكَ .  لَّطَـهُ عَ لِكَ سَ لِذَ كَ ، فَ حِ زُ حْ ن تَزَ باتِكَ مِ بِكَ ، ثَ ذِ كَ
ادفَع  [املؤمنون:٩٦]،     (b  a  `  _)  : لَكَ  قالَ  وَ جاً  نهَ مَ أَعطاكَ  لِكَ  ذَ فَوقَ  وَ
كِنْ ما  لَ ضِ ، وَ ِ عرتَ لِلمُ دِ وَ نْتَقِ عٌ للمُ نا واسِ جْ ، بالُ عِ نزَ ال تَ بالِ وَ ذا ال تُ لِهَ نَةِ ، فَ يِّـئَةَ بِاحلَسَ السَّ

داً . لِ أَبَ ضا بِالتَّكاسُ عٌ للرِّ نا واسِ ال بالُ رِ ، وَ عٌ للتَّأَخُّ نا واسِ ال بالُ طاعِ ، وَ عٌ لِالنقِ وَ واسِ هُ

ن  حوا يفِ أَنواعٍ مِ د نَجَ قَ لَ يقَ ، وَ ةَ .. التَّفرِ كَّ عِ مَ ونَ يفِ جمتَمَ يدُ  أَرادَ املرِ
ها  يِّدُ سَ بِيُّها وَ داً نَ مَّ ـَ أَنَّ حمُ ا ، وَ هبُّ لِمَت أَنَّ اهللاَ رَ لُوباً عَ قُوا قُ فرِّ وا أَنْ يُ ما قَدرُ يذاءِ ، وَ اإلِ
بَّةً  ـَ نُونَ إِال حمَ لُوا ، فَام ازدادَ املؤمِ مِ لُوا ما عَ مِ لَّمَ ، فَعَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ
لُوا ما  مِ عَ وا ، وَ كُ رَّ وا بِام حتَ كُ رَّ حتَ رةِ ، وَ وَّ ينَةِ املُـنـَ عِ املَدِ قُونَ يفِ جمتَمَ جاءَ املفرِّ م ، وَ لِنَبِيِّهِ

نه . يي مِ دا أَو نَستَحِ لُ فِيهِ أَحَ (١) أَي: ال نُجامِ

يف منهج 
 a ` _)

(b

يف خطر ما 
حيدثه البعض 
من تفريق يف 
ة صفوف األمّ
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يهِ  لَ عَ دٍ  مَّ حَ بِمُ آلفاً  تَ وَ باً  تَقارُ وَ تِآماً  الْ نِنيَ  املؤمِ زادَ  تَعاىلَ  وَ سبحانَه  اهللاَ  لكنَّ  وَ  ، لُوا  مِ عَ
لَّم . سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ذا احلالِ صَ ىل هَ مَىضَ عَ الم ، وَ الةُ والسَّ الصَّ

تِ  مادامَ أَيضاً  ةٌ  قائِمَ ورُ  ـرُ والشُّ  ،   واهلُدَ اخلَريِ  ىل  عَ تِهِ  أُمَّ الجتِامعِ  ثابِتَةٌ  دُ  واعِ والقَ
قَ ، واحلَقُّ  رِّ فَ قَ أَو أَن يُ زِّ مَ تِّتَ أَو أَن يُ لِّ مَن أَراد أَن يُؤذِيَ أَو أَرادَ أَن يُشَ األَرضُ يفِ كُ
لِكَ  قُونَ يفِ ذَ لَ املفرِّ د حاوَ قَ لَ لُونَ ، وَ فعَ يَ ولُونَ وَ قُ لِّ ما يَ يطُ بِكُ تَعاىلَ هوَ املحِ هُ وَ بحانَ سُ
ىلَّ اهللا  قِ اخلَلقِ صَ م ألَصدَ تِي فِيها التُّهَ ثُوا األَلفاظَ الَّ دِ حيُ ثُوا األَقوالَ وَ دِ عِ أَن حيُ املجتَمَ
عليه  اهللا  ل  أَنزَ فَ نه  مِ ئزازهم  واشمِ النّاسِ  إِبعادَ  تِهم  بِاستِطاعَ أَنَّ  ظُـنُّون  يَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ

 U T S R Q ) قال :  ذا؟  هَ احلُزنِ  مِ  دَ عَ  ُّ رسِ ما  وَ  ،    (O N M)
V)   [يس:٧٦].

ولُون  قُ م يَ ُم ؟ دَعهُ نُك قَوهلُ زُ يفَ حيَ م ، فَكَ إِعالهنَ م وَ هُ َّ عَك .. نَعلَمُ رسِ منا نَحنُ مَ مادُ وَ
ثنا ،  عَ ينَ بَ ذِ نَحنُ الَّ لنا ، وَ ينَ أَرسَ ذِ ون ، نَحنُ الَّ هُ وَّ تَفَ ون بِام يَ هُ وَّ تَفَ م يَ ولُون ، دَعهُ قُ ما يَ
راءِ  ن وَ نَحنُ مِ تِنا ، وَ يعَ ِ راءِ رشَ ن وَ نَحنُ مِ نا ، وَ عْ َّ ينَ رشَ ذِ نَحنُ الَّ ـبَّأْنا ، وَ ين نَ ذِ نَحنُ الَّ وَ
ته  ظَمَ تَعالَتْ عَ تُه وَ لَّتْ قُدرَ يهِ ، جَ نَحمِ ين سَ ذِ نَحنُ الَّ حيِنا ، وَ راءِ وَ ن وَ نَحنُ مِ يِنا ، وَ دْ هَ

(V U T S R Q P O N M )   [يس:٧٦] .

رُ فِيها  عذَ تِي يُ اتِ الَّ يّ ِ ن البَرشَ م عَ كُ مِ ِمَ وا هبِ عُ فِ م ، وارتَ تِكُ كانَ وا بِمَ  اُسمُ
 ، َ ربُ رَ أَو كَ غُ َّن صَ لِكَ ممِ ما إِىل ذَ اضٍ ، وَ ودِ آثارِ انتِقادٍ أَو اعرتِ جُ ن وُ وا مِ النّاسُ ، فَال تَقلَقُ
جالِنا  ِ رِ ريَ يفِ سِ ها ، وَ رِ تِها إِىل آخِ ن بِدايَ ةِ مِ عوَ ثريةٌ يفِ واقِعِ الدَّ أَمثالٌ كَ لِكَ نَظائِرُ وَ لِذَ فَ

بُ لَه ذُو اللُّبّ . ا يَستَغرِ ثِريُ ، ممِ ثِريُ والكَ لِكَ الكَ ن أَمثالِ ذَ مِ
 ، ةً  عامَّ نيَ  املسلِمِ يعِ  َمِ جلِ بَّةِ  املحَ ىلَ  عَ نا  ائِرَ رسَ نَطْوِ  لْ فَ  ، يبٍ  رِ بِغَ لَيسَ  األَمرُ  أَصبَحَ  فَ

موّ عن  السّ
البرشيّات
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امّ  رُ عَ تَأَخَّ ال نَ تَثَبَّطُ وَ ال نَ لِكَ ، وَ ذَ لمِ كَ أَهلِ العِ ةً ، وَ يه خاصَّ نيَ إِلَ أَهلِ منهجنا واملنتَمِ وَ
ةِ  يعَ ِ الرشَّ ةِ  نُرصَ ن  مِ  ، أَجلِه  ن  مِ كانَ  ودِ  جُ الوُ يفِ  نا  قَ لْ خَ إِنَّ  وَ  ، فِيهِ  لَّه  كُ اخلَريَ  أَنَّ  نا  يَقَّ تَ

(١) إِىل اهللا تَعاىلَ . ةِ عوَ والدَّ

ال  وَ  ، دٍ  أَحَ المُ  كَ م  لَيكُ عَ لُ  وِّ هيُ ال  وَ  ، ةٌ  حـمَ رَ نا  نطَلقِ مُ لَّ  كُ أَنَّ  وا  اعلَمُ  
يفِ  مسَ  الشَّ عوا  ضَ وَ «لَو   : لةِ  رحَ مَ يفِ  نَحنُ   ، نا  أَمرِ ن  مِ ةٍ  ثِقَ ىل  عَ نَحن   ، دٍ  أَحَ يلُ  ذِ ختَ
ه اهللا أَو أهلكَ فِيه ما  ـرَ تى يُظهِ ذا األَمـرَ حَ ىل أَن أَتـركَ هَ ي عَ رَ يفِ يَسارِ مَ يـنِي والقَ مِ يَ

تَركـتُه» (٢) .
يٌّ ،  اموِ بّاينٌّ سَ ـنيٌ ، أَمرٌ إِهليٌّ رَ قِ ي يَ ندِ ةَ عِ ذا احلال إِنْ شاءَ اهللاُ ؛ ألَنَّ املسأَلَ ىل هَ أَنا عَ
هدٌ  عَ عناها ، وَ ةٌ بايَ يعَ نا اختِيارٌ ، بَ كرُ ، لَكن ما لَ فَ نـُ نا اخـتِيارٌ سَ ما يل اخـتِيارٌ فِيهِ ، لَو لَ
ذا  وحِ يفِ هَ يسِ والرُّ نا اختِيارٌ يفِ بَذلِ النَّفسِ والنَّفِ نا ، لَيس لَ يَسأَلُ بَعد سَ دناه ، وَ عاهَ

بِيلِ . السَّ

ن  مِ البِالدِ  هِ  ذِ هَ يفِ  طَوائِفُ  ناك  هُ  : يَقولَ  أَن  النّاس  لِبَعضِ  وقُ  رُ يَ  
ةِ؟  دَ ةِ الواحِ يدَ قِ نةِ ؟ أَهلُ العَ دُ بِالطَّوائف مَن ؟ أَهلُ السُّ عوا ، يَقصُ تَمِ وضِ أَن جيَ املفرُ

ةُ  عوَ الدَّ ها :  قَوامُ ةُ  بادَ والعِ [الذاريات:٥٦]،     ( H G F E D C)  : تَعاىلَ ولِهِ  لِقَ  (١)
إِىلَ اهللا .

» بِلَفظِ :  الئِلِ قِي يفِ «الدَّ ه البَيهَ جَ أَخرَ يّ ، وَ يخَ الطَّربَِ تارِ ثِريٍ ، وَ (٢) انظُر «البِدايَة والنِّهايَة» البنِ كَ
ه  رَ تى يُظهِ ذا األمر حَ ي ما تَركتُ هَ رُ يفِ يَسارِ مَ ي والقَ يـنـِ مِ مسُ يفِ يَ عَتِ الشَّ ضِ مِّ ! لَو وُ «يا عَ

بِه»  . لَ اهللا تَعاىل أَو أَهلِكَ يف طَ

الثقة يف أمر 
البالغ

معنى الوحدة 
بني الناس
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نائِنا  ثَ اللِ  خِ ن  مِ ؟!  لِكَ  ذَ يفَ  كَ  ، نَحنُ  تِنا  دمَ خِ ن  مِ يباً  نَصِ ذَ  أخُ يَ أَن  ِبُ  جيَ األَمرُ  ذا  هَ
ىل  ضُ عَ ِ مَن يَعرتَ ىل أُسلُوبِكَ ، وَ كَ عَ وافِقُ ند النّاسِ ، مَن يُ ةِ عِ ودَ ىلَ اخلَرياتِ املوجُ عَ
ضُ  ِ تِكَ ، لَكِن يَعرتَ يدَ قِ ىل عَ ضُ عَ ِ ولِكَ ، ما يَعرتَ ىل أُصُ ضُ عَ ِ وَ ما يَعرتَ أُسلُوبِكَ ،  هُ

أْيٌ . ـيَّةِ أَو اهليـئَـةِ ، أَو يَكونُ لَه فِيها رَ يـفِ ىل األُسلُوبِ أَو الكَ عَ
ريٍ أَو ال  ةُ خَ فَ دُ فِيهِ صِ ل تُوجَ يئَتِي هَ يَّتي أَو هَ يفِ ي أَو كَ ىل أُسلُوبـِ دَ عَ ي انتَـقَ ذا الَّذِ فَهَ
 ، فاتِ اخلَريِ الَّتي فِيهِ ىل صِ لَ بِالثَّـناءِ عَ ةٌ فِيه ، يُمكِنُ أَن أَشتَغِ ودَ وجُ كٍّ مَ دُ ؟ بِال شَ تُوجَ
عنَى  ىلَ إِجيادِ مَ دُ عَ ذا يُساعِ نَةَ ، فَهَ فاتِهِ احلَسَ رُ صِ أَنا أَذكُ دُ وَ نتَـقِ هُ يَ كُ رُ وايبِ لَه ، أَتْ ذا جَ هَ

ادِ مَع اإلِخوانِ .  االحتِّ
ونِ  ن دُ يبَة مِ جِ ة عَ دمَ ةِ ، خِ يقَ هِ احلَقِ ونَ خادِماً هلَذِ : أَن تَكُ ةِ بَنيَ النّاسِ حدَ عنَى الوِ مَ وَ
عُ  نَجمَ وا سَ لِكَ : تَعالَ نا بَعدَ ذَ وا لَ قولُ تَّى ال يَ لِلنّاسِ ، حَ (١) وَ بِلِنيَ بَلْ فتَحَ األَبوابَ للمُ أَن تَ
بلِ  ن قَ ونَ مِ جُ تَـزِ ممُ بُونَ وَ تَقارِ ونَ مُ عُ تَمِ م : نَحنُ جمُ ولُ هلَ م ، نَقُ ينَكُ بُ بَ قارِ نـُ سَ م ، وَ ينَكُ بَ
المِ  الكَ بطِ  ضَ اللِ  خِ ن  مِ ؟  الواقِعِ  ةِ  ساحَ ىل  عَ ذا  هَ ـتِمُّ  يَ يفَ  كَ لَكِن   ، دٌ  أَحَ لَّمَ  تَكَ يَ أَن 

يِّئةٌ . لِمةٌ سَ دٍ كَ ىل أَحَ نكَ عَ رَ مِ تَّى ال يَصدُ حَ
ليه بِنَرشِ  ينَ عَ دِ قابِلَ املنتَقِ ذا ، أَن يُ ثلِ أُسلُوبِنا هَ مِ نْتَمٍ ألُسلُوبٍ كَ ُوزُ ألَحدٍ مُ ال جيَ وَ
رَ  يَذكُ أَن  لَه  وزُ  جيَ ما   ، لَيه  عَ رامٌ  حَ نُوعٌ ..  ممَ  ، ت  دَ جِ وُ لَو  يِّئةٍ  سَ أَوصافٍ  ن  مِ م  فِيهِ ما 
م أَو لَيس  واءً كان فِيهِ ءٍ سَ م بِأَيِّ يشَ لَيهِ تَكلَّمَ عَ بُّ أَن يَ يف حيُ يئَةَ ، فَكَ أَوصافَهم السَّ

ها . ةِ نَرشُ عوَ ةِ الدَّ ن مَصلَحَ يئَةُ الَّتي فِيهم لَيسَ مِ م ، األَوصافُ السَّ فِيهِ
قائِمٌ  هو  ال  وَ ءٌ  يشَ تَهُ  حتَ ما   ، اضَ  االعرتِ وا  لُ وِّ هتُ ال   ، النّاسِ  اضُ  اعرتِ م  ُولُكُ هيَ ال   

تنَةِ . نَرشِ الفِ المِ يفِ الباطِلِ وَ ةِ الكَ ثرَ ن كَ لُّونَ مِ مِ ال يَ ونَ وَ ينَ ال يَفرتُ ذِ (١) أَي: الَّ
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أَو  تَرتِيباتِه  أَو  بِانتِقاداتِه  ةِ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ جهِ  وَ يفِ  فُ  يَقِ سَ داً  أَحَ أَنَّ  تَظُنّ  ال  وَ  ، ءٍ  يشَ ىلَ  عَ
لقِ .  (١) اخلَ رابِشُ ه مَ يلُ اهللا .. ما تَردُّ  سَ رَ يالتِه ، إِذا جَ ذِ ختَ

ةِ  لِمَ ىلَ الكَ م عَ هُ ْعَ مجَ ونَ  املسلِمُ رَ  كَّ إِال لِيَتَذَ االجتِامعَ  لِكَ  عَ اهللاُ ذَ َ  ما رشَ
ىلَّ  داً صَ ا النَّبيَّ حممَّ ثَ هبِ ةِ الَّتي بَعَ دَ ةِ الواحِ يقَ ىل الطَّرِ دِ ، عَ جِ الواحِ ىل املنهَ ةِ ، عَ دَ الواحِ
يكَ  ِ مَّ لَـبَّيكَ .. لَبَّيكَ ال رشَ داً : «لَبَّيكَ اللهُ ـعاراً واحِ م شِ لَ هلَ ـعَ جَ لَّم ، وَ سَ يهِ وَ لَ اهللا عَ

يك لَك»(٢) . ِ ة لَك وامللك .. ال رشَ مدَ والنِّعمَ لَكَ لَبَّيك .. إِنَّ احلَ
دٌ ،  ها واحِ أَنَّ طَريقَ دٌ ، وَ فَـها واحِ دَ ةِ أَنَّ هَ ُ لِألمَّ بَنيِّ م يُ نَتُهُ جُّ بِهِ أَلسِ ي تَضِ عارُ الَّذِ ذا الشِّ هَ
قَ  ـزِّ مَ قَ أَو يُ ـرِّ فَ تِّت أَو يُ أَنَّ كلَّ مَن أَرادَ بِنَوعٍ أَو بِأُسلُوبٍ أَنْ يُشَ دٌ ، وَ ها واحِ دَ قصَ أَنَّ مَ وَ
ىلَّ  اداتِ صَ يِّدِ السّ سَ اتِ وَ يّ ريِ البَـرِ ةِ خَ ودِ دَعوَ قصُ ن مَ جٌ عَ و خارِ ُرماتِ فَهُ ْتِكَ احلـُ أَو هيَ

ه . بِسَ داءٍ لَ بِأَيِّ رِ هُ وَ صَ مَّ قَ يصٍ تَ ىلَ آلِهِ ، بِأيِّ قَمِ عَ يهِ وَ لَ ك عَ باَرَ لَّم وَ سَ اهللا وَ
بَني  ةَ  األُلفَ بُثَّ  يَ  ، نيَ  نـِ املؤمِ بَنيَ  ـبَّةَ  املحَ بُثَّ  يَ أَن  إِال  يَملِكُ  ال  اهللا  مَع  ادِقَ  الصّ إِنَّ 
لةٍ ،  نزِ يانٍ ، أَو مَ ةٍ ، أَو بَ وَّ ن قُ َ مِ نِنيَ بِكلِّ ما أُويتِ ملِ بَني املؤمِ عَ الشَّ بثَّ مجَ نِنيَ ، يَ املؤمِ
نٍ ،  مَ ناً بَعدَ زَ مَ ة زَ يارُ األُمَّ مَىضَ خِ ةُ ، وَ لِكَ مَىضَ األَئِمَّ ىل ذَ عَ راتِ ، وَ دُ ن القُ ةٍ مِ أَو قُدرَ
ذا  لمِ يفِ هَ ملِ رايةِ العِ وا بِحَ ينَ قامُ ذِ م املشايخُ بَعدَ املشايخِ الَّ نهُ مِ رصٍ ، وَ رصاً بَعدَ عَ عَ وَ
ةِ  نٍ ، صادِقِـنيَ يفِ إِرادَ مَ ناً بَعد زَ مَ زَ وصِ قَرنا بَعدَ قَرنٍ ، وَ صُ جهِ اخلُ ىل وَ الوادِي(٣) عَ

يَّة  مِ يَّةِ احلرضَ نا بِالعامِّ ندَ ى عِ مَّ يُسَ لُ لِنَقلِ الطِّنيِ ، وَ وص يُستَعمَ ن خُ نبِيل مِ ن زَ ةٌ عَ بارَ (١) املربَش : عِ
ر . فَ املحْ

سلِم . مُ يُّ وَ واهُ البُخارِ (٢) رَ
لَامءِ آلِ البَيتِ  ن عُ ةٍ مِ يدَ رِ بَةٍ فَ وكَ ه اهللا بِكَ ي اختَصَّ وتَ الَّذِ مَ رضَ د وادِي حَ (٣) أَي: وادِي ابنِ راشِ

الءِ . بَّةِ والوَ ن أَهلِ املحَ م مِ هِ ريِ غَ وصِ وَ جهِ اخلُصُ ىلَ وَ ةِ عَ نَّةِ واجلَامعَ ن أَهلِ السُّ يِّ مِ النَّبَوِ

يف رضورة مجع 
كلمة املسلمني 

انطالقاً 
من حكمة 

اجتامعهم يف 
احلجّ األكـرب 
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ـنيَ . لَ املسلِمِ مْ شَ لَنا وَ مْ عُ شَ مَ م ، فاهللاُ جيَ هِ اجلَمعِ بِكلِّ إِمكانِيّاتـِ
كتَ املَيدانَ  أَدرَ ن اهللا ، وَ ربِكَ مِ سأَلةُ قُ هو مَ الً ، وَ رناه أَوَّ كَ ي ذَ تَ بِاألَمرِ الَّذِ لَّقْ عَ إِذا تَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللاُ عَ بِنبيِّه صَ بِّ وَ تِه واتِّصالهِ بِالرِّ فعَ هِ ورِ وِّ مُ سُ هِ وَ لُوِّ نه اآلنَ ، يف عُ نطَلِقُ مِ ي تَ الَّذِ
ملُها  سالةُ التي حتَ ن طَوائِفِ النّاسِ ، الرِّ دُ طائِفةٍ مِ رَّ ودُ جمُ مُ أَنَّه لَيسَ املَقصُ لَّمَ ، تَفهَ سَ وَ
ا ..  يامِ هبِ ا ، والقِ لِ هبِ مَ ا ، والعَ ن استِقباهلِ ودُ مِ ةٌ عامليَّةٌ ، املقصُ سالَ سالةٌ إِىلَ العاملَنيَ ، رِ رِ

ةٌ . لِيلَ ةٌ جَ بِريَ ةٌ كَ ظِيمَ ةٌ عَ يَّ لْوِ أُمورٌ عُ
 (١) ةِ املبتَدعَ ىلَ  عَ دِّ  الرَّ يفِ  ةِ  عوَ الدَّ عنَى  مَ رصُ  حَ تَأتَّى  يَ ما  هُ  نَّ أَ فُ  تَعرِ لِكَ  ذَ كتَ  أَدرَ إِذا 
؟ األَمرُ أكربُ  لُ العايلَ نَزِّ َ تُ يِّقُ الواسعَ ؟ وملِ َ تُضَ رُ الكبريَ ؟ وملِ غِّ َ تُصَ ط ، نقول: أنت ملِ فَقَ
بَطِ  َمِّ رَ هبِ ربِيَتُكَ أَنتَ ، وَ تعلَّقُ هبَمِّ تَ لُها .. تَ مِ تِي حتَ ةُ الَّ عوَ هِ الدَّ ذِ لِكَ ، هَ ن ذَ عُ مِ أَوسَ وَ
 ، نيَ سلِمِ عاينِ النَّفعِ لِلمُ َمِّ اتِّساعِ مَ هبِ احلاتِ ، وَ فاتِ الصّ َمِّ نَرشِ الصِّ هبِ اخلَلقِ بِاخلالقِ ، وَ
ذِكرِ  وَ ورِ  األُمُ إِيضاحِ  ىل  عَ كِيزِ  والرتَّ البَيانِ  ن  مِ ثريٍ  كَ إِىل  فِيها  احتَجنا  ةٌ  فَرتَ ت  مَضَ قَد 
لَسنا  نا  فَرصِ  ، األَماكِن  غالبِ  يفِ  وحِ  ضُ الوُ ن  مِ ءٌ  يشَ فِيها  ورَ  األُمُ لَ  عَ جَ ممّا   ، ةِ  األَدِلَّ
مِ  هُّ للتَّفَ القابِلَ  م  فِيهِ أَنَّ  أَحادِيثُ  عَكم  مَ بَقَت  سَ  ، م  عهُ مَ اخلَوضِ  ةِ  ثرَ كَ إِىل  ةٍ  بِحاجَ
 ، قدِ  احلِ بُ  صاحِ وَ  ، بِيَّة  صَ العَ بُ  صاحِ م  فِيهِ وَ  ، رِ  كُّ لِلتَّذَ والقابِلَ   ، وعِ  جُ للرُّ والقابِلَ 

لِكَ . ما إِىل ذَ وَ
ه  إِدبارُ نا إِقبالُه وَ ندَ يَستَوي عِ إِقامةَ البَيانِ ، وَ نَ أَداءَ البَالغِ ، وَ تُنا أَن نُحسِ نَحنُ مهمَّ
ةِ  هَ ن جِ مِ ريِ ، وَ جِ والسَّ ىل املنهَ أنِينَتِنا عَ هةِ طُمَ ن جِ ةٍ ؟ مِ هَ ن أَيِّ جِ ه ، مِ دُّ رَ واستِقبالُه وَ

دِ . يقِ املَقصَ قِ ةِ حتَ هَ ن جِ مِ لُوبِ ، وَ لِّبِ القُ قَ ثِقتِنا بِمُ
ةِ النّاسِ ،  نا بِاستِقامَ رحِ ونُ بفَ إِنَّام يَكُ عَ النّاسِ ، فَ نا مَ ورِ عُ تِنا يفِ شُ بودِيَّ هةِ عُ ن جِ ا مِ  أَمّ

. ن املسائِلِ ثِريٍ مِ ةِ يفِ كَ مَّ وا إِمجاعَ األُ فُ خالَ ةِ ، وَ امعَ نَّةِ واجلَ جِ أَهلِ السُّ نهَ ن مَ وا عَ جُ رَ ينَ خَ ذِ (١) أَي: الَّ
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 ِّ وءِ والرشَّ ن السُّ م عَ هِ ِمْ ، وإِقالعِ هبِّ ةِ النّاسِ إِىل رَ ودَ عَ ةِ النّاسِ ، وَ أَوبَ ةِ النّاسِ ، وَ جعَ رَ وَ
جِ . لوكِ واملَنهَ قائِدِ والسُّ يفِ العَ

كَ  يقِ قِ ن حتَ ال عَ وتِك ، وَ عْ ن انتِشارِ دَ ضِ مانِعا عَ ودَ املُخالِفِ واملُعارِ جُ لْ وُ عَ فَال جتَ
يفِ  واألَدَبَ  الطَّيِّبَ  أُسلُوبَكَ  نكَ  مِ قبَلْ  يَ ملَ  إِذا  عُ  املبتَدِ ذا  هَ  ، قَ  قَّ تَحَ يَ أَنْ  يُمكِنُ  ألَمرٍ 
دْ  عُ نه ، وَ ضْ عَ أَعرِ هُ وَ كْ بطِ فاترُ كِينةِ والضَّ قارِ والسَّ يحِ األَمرِ بِالوَ تَوضِ ةِ ، وَ ةِ احلُجَّ إِقامَ

كَ . ندَ ودٌ عِ جُ لَيسَ لَه وُ دِ ، وَ ودٌ يفِ البَلَ جُ أَن لَيسَ لَه وُ كَ
والبابَ   ، ه(١)  امَ دّ قُ يقَ  الطَّرِ دَ  جَ وَ وَ  ، ه  أَمامَ البَيانَ  دَ  جَ وَ دَّ ..  استَعَ ما  تى  مَ تَزالُ  فَال 

 T S) : َتَعاىل بحانَه وَ ـيتَهُ ، قالَ سُ فِ واه .. كُ هَ يَّه وَ كِبَ غَ تى ما رَ مَ فتُوحا لَه ، وَ مَ
م؟  هُ عَ ل مَ يفَ تَعمَ a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U ) [البقرة:١٣٧] كَ

ذا أَمرٌ . : ( h g f e d c )   [البقرة:١٣٧] هَ قالَ
يمُ  تَقوِ وَ النّاسِ  نيُ  صِ حتَ وَ األَوالدِ  ربِيَةُ  تَ  .. م  هُ عَ مَ بِاخلَوضِ  االشتِغالِ  ن  مِ مُّ  واألَهَ

لِكَ . ما إِىل ذَ احلَقائِقِ وَ

ه . (١) أَي: أَمامَ





الباب العارش
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الباطِنُ  جهُ  والوَ  ، ةِ  عوَ للدَّ الباطِنَ  جهَ  الوَ كَ  نُدرِ أَن  ينا  لَ عَ بُ  جيَِ  (١)  
بِأَصنافِها،  وسِ  النُّفُ واعِي  لِدَ واالستِجاباتِ  ألُوفاتِ  الـمَ ن  عَ وجٌ  رُ خُ  : ة  عوَ لِلدَّ
واالستِثـقاالتُ   ، لُّ  حِ تَضمَ  .. تْ ربُ كَ هام  مَ ـزُ  ـواجِ فالـحَ كَ  رِ أُدْ إِذا  جهُ  الوَ ذا  هَ
 ،  التَّآلُفاتُ فاتُ ، تَقوَ بُ التَّخالُ تَذاوَ ى، تَ تَالشَ واالستِقـالالتُ واالستِعجاالتُ .. تَ

فاتُ . رُ التَّحالُ تَظهَ
ام  هيا كَ وِّ قَ وَ يُ هُ لُوبِ ، وَ ةِ القُ حدَ ومُ إِال بِوِ قُ ي ال يَ ريِ الَّذِ ةِ والسَّ جهَ ةِ الوِ حدَ إِدراكُ وِ
ي  وِّ قَ ريِ تُ ةِ والسَّ ةُ الوجهَ حدَ وِ ةِ ، وَ جهَ ريِ والوِ ةَ السَّ حدَ دُّ وِ ـُ لُوبِ متَ ةُ القُ حدَ ه ، وِ دُّ ا متُ أَهنَّ
 .. ةِ حَ ن اجلارِ درَ مِ لَكن إِذا صَ لبُ وَ ه القَ رُ الحَ مَصدَ لَ الصّ مَ ام أَنَّ العَ لُوبِ ، كَ ةَ القُ حدَ وِ

نه نُورا. لبِ مِ ىل القَ عادَ عَ
صٌ  م فِيه نَقْ َتُها يفِ واقِعِكُ تَرمجَ ةِ وَ وَ عْ هِ للدَّ جْ دراكاتِ هلذا الوَ وانبُ اإلِ جَ ةٌ وَ تـْرَ م فَ لَكُ
وهنَا  رُ كُ تِي تَذْ ورِ الَّ مُ ن األُ ثِريٍ مِ داثِ كَ بَباً يفِ إِحْ تِي كانَت سَ يَ الَّ هِ هِ ذِ ةُ هَ رتْ (٢) ، والفَ ةٌ فَرتْ وَ
اللِ  تِقْ تِفاتِ إِىل دَواعِي االسْ دِّي لِاللْ تِي تُؤَ وسِ الَّ زِ النُّفُ واجِ ن قِيامِ حَ ا مِ كِلُوهنَ تَشْ أَو تَسْ

دِ . زِ والتَباعُ تِثْقالِ والتَحاجُ واالسْ
ةِ «أَنا فُالن» ، ما  يَ ؤْ رُ رِ وَ نْظَ ِّ بِمَ بّاينِ جِ الرَّ نْهَ وةِ أَنَّنِي خادِمٌ لِلمَ عْ نا لِلدَّ مِ تَلِطُ مَع فَهْ يَخْ  فَ
فا  فِنَتْ صَ فُنَ «أَنا فُالن» إِذا دُ نَدْ » وَ جِ نْهَ ةَ «أَنا اخلادِمُ للمَ عَ رايَ فَ تَّى نَرْ فا حَ لُ الصَّ ْصُ حيَ
م  وكُ عُ م أَو نَدْ ها لَكُ رُ كُ تِي نَذْ ةَ الَّ هَ تُم املُواجَ كْ رَ لَو أَدْ ةِ ، وَ هَ واجَ بُها لِلمُ يَّأَ صاحِ َ هتَ هُ وَ جْ الوَ

يلِها . ْصِ قاً إِىلَ حتَ وْ واحُ شَ تِ األَرْ يها .. لَطارَ ولِ إِلَ صُ لِلوُ

عبانَ ١٤٢٢ هـ . هرِ شَ ن شَ ة ٢٤ مِ عَ مُ يلَة اجلُ لِكَ لَ ذَ (١) وَ
دِّ واالستِنهاضِ بِاألمرِ . مُ اجلِ دَ هوَ عَ تُورِ وَ ن الفُ ة : مِ تـرَ (٢) فَ

يف شأن إدراك 
الوجه الباطن 
عوة وثمرته للدّ
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ه  ِّ مهَ وَ تِه  َّ مهِ يفِ  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ لَها  حامِ وَ ةِ  وَ عْ الدَّ بَ  صاحِ أَنَّ  يَ  هِ ةُ  هَ واملُواجَ
تِنائِه  اعْ نِ  سْ بِحُ يْئاً  شَ هُ  يُواجِ ال  ةِ  األُمَّ املِ  أَعْ ن  مِ يْهِ  لَ عَ ضُ  رَ عْ يُ ملا  تِه  عَ طالَ مُ يفِ  وَ  ، تِهِ  بِأُمَّ

تِه . وَ عْ ونَ دَ ؤُ هُ شُ ام يُواجِ يفِ كَ ِ الرشَّ
دَ  عْ اتِ بَ اتِ بِالذّ ةُ الذّ هَ واجَ لَتْ مُ َصَ تِه حلَ وَ عْ نْتَمٍ إِىلَ دَ ن مُ فا مِ لِكَ الصَّ مَّ ذَ لَو تَ فَ
 ، القِ بِاألخْ القُ  واألخْ  ، بِاألَفعالِ  واألَفعالُ   ، فاتِ  بِالصِّ فاتُ  الصِّ هَ  تُواجَ أَن 
ن؟ عَ مَ مَ لُ وَ حَ رْ كَ إِىلَ أَينَ يَ رَ ، أَدْ لٍ لِّ راحِ يلُ فِيها لِكُ حِ طِيبُ الرَّ لُ يَ راحِ م مَ تِلْكُ وَ

ةِ  يقَ قِ ندَ النّاسِ إِىلَ أَرضِ حَ تِي عِ ن أَرضِ العاداتِ واالعتِباراتِ الَّ ونَ مِ مُ املسافِرُ هُ
التِ  حَ ونِ تِلْكَ الرِّ ؤُ يفِ بَعْضِ شُ بِّ النّاسِ ، وَ ينِ اعتِباراتِ اخلالِقِ رَ وازِ مَ باداتِ وَ العِ

وا: .. قالُ لِ النِّهاياتِ يفِ املقاماتِ تَربُ ألَهْ عْ أْنِ .. تُ ذا الشَّ لِ هَ بَةِ ألَهْ يَ بِالنِّسْ التِي هِ
نا ـــلْ حَ لَـــةٌ فِيْــــها رَ حْ العِظــــامْرِ قــامـــاتِ  لِلْمَ

وا : (١) تَّى قالُ حَ
فْــنا رَ ـــرةٌ  فِيـــها   عَ ضْ ــالمْحَ الكَ يـفِ  تَرصْ ـــرَّ  سِ
نا ــبَــرْ ــنّا   خَ ظُـوا عَ فَ ــــولُ حـــــذامْفاحْ إِنَّــــه قَ
نـا ـــمْ يـثُ قُ ـوا حَ (١)ثُـمَّ قُومُ أَقـامْ فِينـا    ـدَ فالنـَّ

الءِ  ؤُ هَ نَدِ وَ ذا السَّ هَ ةِ ، وَ لَ لْسِ هِ السِّ ذِ كَ أنَّنا باتِّصالِنا هبَِ رِ بُ أنْ نُدْ  (٢) جيَِ
كِنْ  (٣) ، لَ ةِ هادَ باداتِنا بِنُورِ الشَّ لِّ عِ أَقَ املِنا وَ رِ أَعْ غَ بْطِ أَصْ ةُ يفِ رَ يْنا املسافَ لَ بُ عَ رُ قْ ةِ تَ األَئِمَ

ها : طلَعُ بَيشِ مَ د احلَ ِّ بنِ حممَّ يلِ مامِ عَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
نا رضَ حَ د  قَ ة  يضَ رَ حُ رامْيفِ  الكِ ومِ  القَ عَ  مَ جمَ

ل ١٤٢٠ هـ . بِيعِ األوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ يفِ ٢٨ مِ ذَ (٢) وَ
ولُ اهللا . سُ داً رَ ة أنْ ال إِلَه إِال اهللا وأن حمُمَّ هادَ (٣) أَي: شَ

فيام يتعلّق 
باتّصال هذه 
عوة برسّ  الدّ
هادتني الشّ
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بِلَ .  قُ قُوبِلَ فَ قابَلَ وَ بَلَ وَ أَقْ بَلَ وَ تَقْ بِلَ واسْ ذا ملَن قَ هَ
تَنيِ  ظِيمَ العَ تَنيِ  َ رضْ لِلحَ وا  قُولُ ئْتُم  شِ إِنْ  وَ ةِ،  هادَ الشَّ هِ  ذِ هَ ارِ  ألَرسْ باالتِ  تِقْ االسْ لُّ  كُ
ىلَّ اهللاُ  ولِ اهللا صَ سُ دٍ رَ َمَّ نا حمُ يِّدِ ةِ لِسَ سالَ ةِ الرِّ َ رضْ حَ و ، وَ ي ال إِلهَ إِال هُ ةِ اهللا الَّذِ َ رضْ حَ

م . يْكُ املِ املُلْقاةِ إِلَ هِ األَعْ ذِ وها إِال يفِ هَ ِدُ نْ جتَ ا لَ قابَالهتُ مُ ا وَ باالهتُ تِقْ لَّم ، اسْ سَ يهِ وَ لَ عَ
لِكَ  ذَ بِإبرازِ  تَعاىل  وَ بْحانَه  سُ املَلِكُ  جادَ  وَ  ، األَبوابِ هِ  ذِ هَ ىل  عَ تُم  قِفْ أُوْ قَد  إِذا  وَ
نا  نْدَ عِ تِي  الَّ ونِ  ؤُ والشُّ والِ  واألَحْ املِ  األَعْ بْطِ  رَ يفِ  ةُ  املسافَ يْنا  لَ عَ بَتْ  رُ قَ د  فَقَ هِ  ورِ ظُهُ وَ
نِ إِال  مِ وزِ أَو احلُلُولِ يفِ ذاتِ املُؤْ ُ ورِ أَو الربُ ندَ الظُّهُ ةِ عِ هادَ ُّ الشَّ ما رسِ ةِ، وَ هادَ ِّ الشَّ بِرسِ

ةٌ . دَ شاهَ مُ ودٌ وَ هُ شُ دٌ وَ جْ وَ قٌ وَ وْ ذَ
ةِ ،  لَ قابَ فْضٌ لِلمُ لِ .. رَ الِ والتَّكاسُ مهْ واإلِ سِ  إِنَّ الرِّىض بِالتَّقاعُ لِكَ فَ لِمتُم ذَ  إِذا عَ
إِىل  بِاهللا  واإليامنِ  المِ  سْ اإلِ يفِ  يَّةِ  ومِ مُ العُ ن  مِ تِقالٌ  انْ  : ها  دُ صِ نَقْ وَ نِيها  نَعْ تِي  الَّ ةُ  لَ واملقابَ
ينِ  ذا الدِّ جاتِ هَ رَ تِالءٍ يفِ دَ يامنِ واإلِحسانِ ، واعْ المِ واإلِ يقٍ يفِ اإلسْ قِ تِصاصٍ لِتَحْ اخْ

. تْهُ ةِ مَن فاتَ َ رسْ حَ ها ، وَ يَّعَ نِ مَن ضَ زْ  حُ دَ بْلَغُ مَ ال يُ فُ ، وَ ال تُوصَ
ةِ،  َ جالِ احلَرضْ الَساتِ رِ ن جمُ عَ سِ ، وَ دْ ظائِرِ القُ ن حَ َلَّفَ عَ ُ بِأَنْ خيُ ايضِ نَى أَنَّ الرّ عْ بِمَ
لِ  فِّ أهْ قْتَ صَ وفِ األُوىلَ وَ فُ ن الصُّ بِ مِ رْ ن القُ عَ ىلَ يفِ اجلَنَّةِ ، وَ جاتِ العُ رَ ن الدَّ عَ وَ
يَّبَ  تَغَ تَىضَ بِأَنْ يَ ضِ ، وارْ ىلَ احلَوْ دِينَ عَ عَ أَوائِلِ الوارِ ودِ مَ رُ ن الوُ عَ ِ ، وَ رشَ اجلَنَّةِ يفِ املَحْ
تُهُ إِنْ  غايَ الً ، وَ لَ أَصْ خُ دْ أَنْ ال يَ الً ، وَ دَ أَصْ رِ ضٌ بِأَنْ ال يَ رِّ تَعَ لِكَ مُ وَ بِذَ هُ هِ ، وَ ذِ ن هَ عَ
بْ  هُ : «هَ هَ جْ وَ اهللاُ  م  رَّ كَ  ٌّ يلِ عَ نا  يِّدُ سَ قالَ  ام  كَ حالُه  وَ  ، نِنيَ  سِ املُحْ نازلِ  بِمَ زْ  فُ يَ مل  نَجا .. 
ةُ  لِمَ هِ الكَ ذِ تْ هَ أَبْكَ نِني !» وَ سِ ُم ثَوابُ املُحْ دْ فاهتَ يئِني .. أَلَيْسَ قَ نِ املُسِ زَ عَ اوَ أنَّ اهللاَ جتَ

نَةً .  جالِ ثَالثِنيَ سَ لُوبَ بَعْضِ الرِّ قُ
 ، يذَ  التَّنْفِ ياً  ناوِ  ، رِ  لألَمْ ظِّامً  عَ مُ  ، صادِقاً  تِيبٍ  رْ تَ ن  مِ بِهِ  لِّفَ  كُ ما  م  نْكُ مِ ذَ  أَخَ نْ  فَمَ
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ةِ لَه . لَ سانُ املُقابَ أَ إحْ دَ يامِ بِهِ .. بَ دَ يفِ القِ ةَ واجلُهْ غَ الطّاقَ رَ تَفْ واسْ
بِ  بالواجِ يامُ  والقِ نا  هُ قُ  دْ فالصِّ  ، ا  هلُ أَوَّ كَ  رَّ َ حتَ ها ..  رُ آخِ كَ  رَّ َ حتَ إِذا  هِ  ذِ هَ ةُ  لَ لْسِّ والسِّ  

تَنيْ .  َ رضْ ةً للحَ لَ قابَ لْ مُ ئْتَ قُ تَنيْ ، وإنْ شِ هادَ ِّ الشَّ ةً لِرسِ لَ قابَ تَيضِ مُ قْ يَ
ن  مِ لْتُم  تَقَ انْ قَد  وَ  ، ةِ  لَ حَ املَرْ هِ  ذِ هَ يفِ  م  باتِكُ واجِ اآلنَ  وا  ذُ أْخُ تَ أَنْ  م  نْكُ مِ فاملَطْلُوبُ 
دِينٌ  ةَ  أَلَ املَسْ بِأَنَّ   .. ودِ هُ والشُّ قِ  وْ الذَّ ن  مِ نَىً  عْ مَ إِىل  يقِ  دِ التَّصْ دِ  رَّ جمُ وَ سِّ  واحلِ ةِ  ورَ الصُّ
 ، نارٌ  وَ نَّةٌ  جَ وَ  ٌّ يسِ رْ كُ وَ عرشٌ  وَ خالِقٌ  وَ يَّةٌ  أُلُوهِ وَ ةٌ  بَوَّ نُ وَ ةٌ  سالَ رِ وَ يٌ  حْ وَ وَ ةٌ  لِّ مِ وَ ةٌ  يدَ قِ عَ وَ
رشُ ،  هِ العَ ن نُورِ لِقَ مِ ةِ مَن خُ وَ عْ شِ يفِ دَ رْ ارُ العَ ةِ ، أَرسْ وَ عْ هِ الدَّ ذِ ةٌ يفِ هَ يَ نْطَوِ لُّها مُ كُ
لُّها  ةُ كُ رَ نْيا واآلخِ ُّ ، واجلَنَّةُ والدُّ ريسِ ه الكُ ن نُورِ لِقَ مِ ةِ مَن خُ ِّ يف دَعوَ يسِ رْ ارُ الكُ أَرسْ وَ

. يِّنَةٌ تَه هَ وَ عْ بْ أَنَّ دَ سَ ذا النُّورِ ، فَال حتَ ن هَ تْ مِ عَ رَّ فَ تَ
لَوال  وَ  ، املُقابَالتِ  هِ  ذِ هَ يفِ  خفاقاتِ  اإلِ ن  مِ ثِريٌ  كَ م  يكُ ماضِ يفِ  إِنَّه  فَ ذا  هَ لِمتُم  عَ إِذا 
بِنا  زالُ  يَ ال  ةِ  مَ النِّعْ هِ  ذِ هَ طَ  باسِ كِنَّ  لَ وَ تِهادا  اجْ نا  دِّ أَشَ فُ  وْ خَ تَدَّ  الشْ اتِ  املَساحمَ ظِيمُ  عَ

لُ . ضَّ تَفَ يَ مُ وَ رَّ تَكَ يَ ُودُ وَ ينا جيَ لَ عَ تَأَنَّى ، وَ يَ
وانُ  ضْ رِ م  يِهُ لَ عَ ؟!  م  هُ مَن  م  هُ وَ ةِ  حابَ الصَّ ساداتِنا  ىلَ  عَ ت  رَّ مَ واالً  أَحْ لِكَ  ذَ بِهُ  فيُشْ

 _ ^ ] \ [ Z) : م نهُ تَّى قالَ عَ ِم حَ تَه هبِ عايَ رَ احلَقُّ تَعاىلَ رِ اهللا، أَظْهَ
 l k j i h g f e d c b a `
 s r q p) : وِ فَقالَ فْ ورِ العَ نْشُ مَّ جاءَ بِمَ n m )   [آل عمران:١٥٢]، ثُ

.    (x w v u t

بُ  ا املنهج تُوجِ ذِ نا لِألَدَبِ يفِ هَ تُ ذا احلَبِيبِ لَكانَت إِساءَ ةِ هَ كَ َ وِ بِربَ فْ ذا العَ ُّ هَ ال رسِ فلَوْ
ىلَ النّاسِ (8 9  عَ يْنا وَ لَ لُ اهللا عَ ذا فَضْ كِنَّ هَ لَ مَ ، وَ رَ دَ أَو نُحْ دَ أَو نُطْرَ بْعَ أَنْ نُ

: ; > )   [يوسف:٣٨].
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ةٌ  يلَ زِ طايا جَ ةٌ والعَ يُوثُ هاطِلَ ةٌ والغُ لَ تَّصِ بالُ مُ ةٌ واحلِ تُوحَ فْ لَّمُ واألَبوابُ مَ تَكَ ال نَزالُ نَ
وا  ذُ أْخُ دَّ أَنْ تَ الً ، فَالبُ لَكَ املَنُّ فَضْ راً ، وَ كْ دُ شُ مَّ لَكَ احلَمْ ةٌ ، اللَّهُ دَ َهَّ ممُ يَّأةٌ وَ هَ يقُ مُ والطِّرِ

ةٍ (! " # $ )   [مريم:١٢]. وَّ رَ بِقُ األَمْ

م  كُ يسِ أَحاسِ م وَ كُ رِ مشاعِ م وَ ن بَواطِنِكُ يْهِ مِ لَ طِّـلِعَ اهللا عَ بُ أنْ يَ ِا جيَِ  (١) مم
باالً  إِقْ لَيسَ  تُهُ  يقَ قِ حَ ه ..  قُ يَلحَ سَ ما  وَ لَ  صَ حَ ي  الَّذِ بالِ  اإلقْ ذا  هَ ن  مِ لُ  ْصُ حيَ ما  كلَّ  أَنَّ 
ه،  اللُ لَّ جَ نّا لَه جَ ءٍ إِال إِذا كُ نا بِيشَ جٍ ، نَحنُ لَسْ نْهَ ن مَ ينا مِ وبٍ إِلَ نْسُ رٍ مَ ىلَ أَمْ ال عَ ينا وَ لَ عَ

ه . نْدِ ن عِ ءٍ إِال إِنْ كانَ مِ يْسَ بِيشَ جُ لَ واملَنْهَ
 ، نا  المِ لِكَ بالٌ  تِقْ اسْ مَّ  تَ  ، نا  منهجِ ىلَ  عَ بالٌ  إقْ مَّ  تَ أَنَّه  ن  مِ نّا  مِ رَ  املشاعِ لُ  نازِ يُ فَام  إِذا 
ه يفِ الباطِنِ  دِ فاسِ ن مَ لَمَ مِ تَّى نَسْ لِ حَ اخِ َه يفِ الدّ ِبُ أَنْ نُعاجلِ نا ، جيَ جِ تِشارٌ ملَنْهَ لَ انْ صَ حَ
ن  رُ مِ وَّ تَصَ ي يَ بالَ املالِ ، فالذِ بِهُ إقْ شْ لِكَ األَمرَ يُ إِنَّ ذَ بالِهِ . فَ إِقْ تِه وَ لَ قابَ نْدَ مُ ه عِ دِ مفاسِ وَ
ي  الَّذِ و  هُ نهُ  مِ وَ يْهِ  لَ عَ وَ بِهِ  وَ  هُ إِنَّام  املالِ  بالَ  إقْ أَنَّ   ، والِ األمْ لِ  أَهْ ن  مِ م  هِ ِ ريْ غَ وَ التُّجارِ 

ين : (" # $  بِّـرِ قَد قالَ بَعْضُ املتَـكَ فِهِ وَ ِ ِ مَرصْ ريْ فُه يفِ غَ ِ يَرصْ لُ وَ بْخَ يَ ُ وَ ربَّ تَكَ يَ
ن  مِ تِبارٌ  واخْ تِالءٌ  ابْ هو  إنَّام  بَلَ  أَقْ ي  الذِ املالَ  هذا  أنَّ  فُ  رُ عِ يَ ي   والذِ [القصص:٧٨]،     (%
جُ  رِ تَخْ سْ يَ فُه ، بَلْ وَ ِ يْفَ يَرصْ فُ كَ رِ عْ يَ ، وَ تَّقِي اهللاَ فِيهِ يْفَ يَ فُ كَ رِ عْ أَنَّه هللا تَعاىلَ ، يَ اهللا ، وَ
يَ  قباالتِ فَهِ هِ اإلِ ذِ ن هَ لٌ مِ لِكَ ما هو حاصِ ذَ .  فَكَ نَ زْ بُ احلـُ لَّ شائِبَةٍ تُوجِ بِه كُ لْ ن قَ مِ
نّا له  ءٍ إال إنْ كُ ْ نا بِيشَ نا، نحن لَسْ جِ نْهَ ىلَ مَ ال عَ يْنا وَ لَ ولِه ، لَيسَ عَ سُ رَ ىل اهللا وَ باالتٌ عَ إِقْ

ه: نْطِقُ مَن كان له فَمَ اللُه وَ جلَّ جَ

ب ١٤٢٠هـ .  جَ هرِ رَ ن شَ ةِ األربِعاء ١٧ مِ يلَ لِكَ يفِ لَ ذَ (١) وَ

اإلقبال عىل اهللا 
ال يقبل الرشكة
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ي) (١) ي) (لـِ ـــلِ (بـِ ــنْ أَهْ ـبــِيـــــلِــي (٢)ما أَنا مِ ال سَ ــــــــالّ وَ كَ
تُه،  ظَمَ تَعالَت عَ اللُه وَ بَلُها هو جلَّ جَ قْ ةُ ال يَ كَ ونُ لَكَ أو له ، فالرشِّْ ا يَكُ رُ إمّ (١)(٢)فاألمْ

ةِ،  وَ عْ ةٍ وهي العِامدُ واألساسُ يف الدَّ يمَ رِ القٍ كَ نَنا بِأَخْ كَّ نا احلَقُّ تَعاىل بأنْ مَ مَ رَ حتَّى لو أكْ
نا  ، وإنْ نَظَرْ تْ ضاعَ نا وَ عْ نا ـ ضِ القُ يْنا ـ أي: هي أخْ بَتِها إلَ اللِ نِسْ ن خِ نا إليها مِ فإن نَظَرْ
لْنا  إِنْ قابَ .  فَ تْ عَ نَفَ نا هبا وَ عْ تَفَ طِفائِه انْ نا واصْ بِّ َةِ رَ محْ رُ رَ ظْهَ ا مَ بِيِّنا ، وأهنَّ القُ نَ ا أخْ إليها بِأَهنَّ
لُقٍ  ن خُ نِي اهللا بِهِ مِ مَ رَ لَكِن ما أكْ نا ؟ وَ ما أَخالقُ نُ وَ ن نَحْ ةِ إِليْنا فَمَ وبَ القِنا املنْسُ النّاسَ بِأَخْ

عِ .  بَباً للنَّفْ لُها اهللا سَ ْعَ وايَ ، أَي جيَ عُ سِ نْفَ نِي وتَ عُ نْفَ تِهِ تَ كَ َ بِربَ دٍ ، فَ َمَّ ي أَخالقُ حمُ ِيلٍ هِ مجَ

نها  عَ بَ  جِ حُ ها  ورِ ظُهُ ةِ  دَّ لِشِ وَ  ، ودِ  جُ الوُ يفِ  بْتَـثَّةٌ  مُ يدِ  التَّوحِ قائِقُ  حَ  (٣)

زَ  هِ احلَواجِ ذِ ةُ : أَنَّ هَ يقَ ودُ ، وكانَ ما كانَ ، واحلَقِ أَ بَنيَ اخلَالئِقِ اجلُحُ نَشَ ودِ ، وَ لُ اجلُمُ أَهْ
 ، ْىلَ بِّ يفِ أَيِّ جمَ ون لِلرَّ عُ ْضَ يْفَ خيَ رفُوا كَ عَ وا وَ لُّ ذَ وا وَ عُ ضَ مِ ، إِذا خَ مِ اجلازِ زْ لِ العَ عُ ألَهْ فِ تَ رْ تَ

(٤). بْلِهِ ونَ بِحَ بِضُ قْ يْفَ يَ كَ ن بابِه ، وَ لُونَ مِ خُ دْ يْفَ يَ كَ وعَ ، وَ ذا اخلُضُ ُون هَ مجِ ْ يْفَ يُرتَ كَ وَ
هِ ِ ــريْ ـــريُ  بِسَ ـيْـخٍ تَسِ نْ شَ البُـــدَّ  مِ كِيَّةِوَ ـوسِ  الزَّ ـلِ النُّفُ ــــنْ  أَهْ إِىلَ اهللاِ مِ
ـــمْ بِّـهِ رَ بـِ نيَ   فـِ العارِ لَـامءِ  العُ ـنَ  (٤)مِ طِيَّةِ ُ مَ ـريْ قُ خَ ـدْ ـدْ فالصِّ ْ تَـجِ ـإِنْ ملَ فَ

ذا . ونُ كَ يلِ يَكُ ذا ، وَ ونُ كَ (١) أَي : يبِ يَكُ
ة . مَ ر باخمَرَ مَ يخِ عُ ةٍ لِلشَّ يدَ ن قَصِ بيتُ مِ (٢) الَ

مَضانَ ١٤١٩ هـ . هرِ رَ ن شَ لِكَ يفِ ١٢ مِ ذَ (٣)  وَ
ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةِ لِإلِ يدَ ن قَصِ (٤) األبياتُ مِ
ـِـي ت يَّ تَـحِ العقيــقِ  ريانِ  جِ لـِ ثْتُ  ــبا حيـنَ هبَّتِبَعَ ـها ريحَ الصَّ ـُ ت عْ وأودَ

ر املنظُوم» ص١٥١  . اُنظُر «الدُّ

يف مظاهر 
حقائق التّوحيد
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يْفَ  فَكَ بُّك  رَ غابَ  ما   .  « ِدَ جتَ أَنْ  طِيَّةِ «إِىلَ  مَ  ُ ريْ خَ قُ  دْ فالصِّ  « كَ ورِ صُ ِدْ «لِقُ جتَ ملَ  إِنْ  فَ
بْحانَ مَن  لَكِن سُ يْهِ ، وَ لُون إِلَ غِيبُ املُوصِ يْفَ يَ بُّك فَكَ يْه ، ما غابَ رَ لَ الُّون عَ غِيبُ الدّ يَ
م إال مَن أَرادَ  يهِ لْ إلَ ملَ يُوصِ يْه ، وَ لَ لِيلُ عَ يْثُ الدَّ ن حَ لِيائِهِ إِال مِ ىلَ أَوْ لِيلَ عَ ْعَل الدَّ ملَ جيَ

 . (١) يْهِ لَه إِلَ أَنْ يُوصِ
ه  الِسُ م جيُ هُ دُ دادٍ ، أَحَ ةِ أَعْ ثْرَ ن كَ م أَفْرادٌ مِ يْهِ لُ إِلَ ون بَنيَ النّاسِ والواصِ عِيشُ م يَ هُ ِدُ جتَ
لَ اهللا  عَ م جَ هُ ضُ بَعْ يْه إِال أَفرادٌ ، وَ لُ إِلَ ال يَصِ يهِ أَعدادٌ وَ رُ إِلَ نْظُ يَ اطِبُه أَعدادٌ وَ خيُ أَعدادٌ وَ
رادٍّ  ن  مِ مالَه  ي  الَّذِ ضاءِ  القَ يفِ  بَقَ  سَ ما  سبِ  بِحَ  ، أَعدادٍ  إِىل  مدادِ  اإلِ ولَ  صُ وُ م  بَبِهِ بِسَ
دٌ  وْ أَرادَ أَحَ ر:٣٧] ، أَي: لَ مَ (r q p o n m l k j i h g f)   [الزُّ

  (r q p) ُف صْ لُ وَ وَّ يَتَحَ نهُ ، فَ مُ اهللا مِ نْتَقِ هُ ، يَ بُّ داهُ رَ ي هَ لَّ الَّذِ ن النّاسِ أَن يُضِ مِ
عَ اجلَاللِ . جُ اجلَاملُ مَ تَزِ يَمْ يبٍ ، فَ جِ اللٍ عَ جَ املٍ زاهٍ وَ كَ الٍ باهٍ وَ إِىلَ مجَ

ةَ  يقَ قِ م حَ اكُ إِيّ ـنا وَ قُ زُ رْ يهِ ، اهللاُ يَ لِّ الٌ لِتَجَ يلِّ ! واحلَوادِثُ والكائِناتُ جمَ بْحانَ املُتَجَ سُ
يدٍ . رِ لِّ فَ عَ كُ يدِ مَ رِ راتِبِ التَّفْ نا يفِ مَ عَ فُ رْ يَ يدِ ، وَ التَّوحِ

رِ  نِهِ الظّاهِ وْ دٍ يفِ لَ لَّ واحِ لَ كُ عَ ةِ ، فَجَ رَ تِالفَ األَلوانِ الظّاهِ لَ اهللاُ اخْ عَ يْفَ جَ رْ كَ اُنْظُ
 .. هُ دَ رَ مَن أَفْ هُ ، وَ دَ حَّ هُ .. وَ دَ حَّ هُ مَن وَ تُ عادَ لِكَ ، وَ ذَ داً ، فاملراتِبُ الباطِنَةُ كَ حَّ وَ داً مُ رَ فْ مُ
ِيعُ  مجَ لِكَ  ذَ دَ  عْ بَ ى  تَالشَ تَ تَّى  حَ  ، يدِ  رِ التَّفْ راتِبِ  مَ يفِ  قِّيكَ  رَ يُ يدِ  رِ التَّفْ رِ  دْ قَ ىلَ  عَ  ، هُ  دَ رَ أَفْ

َيِعُ املَراتِبِ . ى مجَ تَالشَ مَّ تَ رِ ثُ وَ الصُّ

م إِال  تِهِ فَ عرِ ىلَ مَ لِيلَ عَ ال دَ يار ، وَ ن األغْ ةً هلَم عَ يانَ ه صِ رتََ أَولِياءَ تَعاىلَ سَ بحانَه وَ (١) أَي: إنَّ اهللاَ سُ
يبِّ  لَوال رَ يبِّ ، وَ يبِّ بِرَ فتُ رَ رَ نا أَبُو بَكر : عَ يِّدُ ام قالَ سَ بُوبِيَّة ، كَ ا الرُّ فَت هبِ رِ تِي عُ يَّةُ الَّ هلَ ةُ اإلِ نايَ العِ
كَ  دَ أَشهَ تِهِ وَ يِّ ِ ودَ بَرشَ جُ نكَ وُ  عَ ن أَولِيائِه طَوَ يلٍّ مِ فَك بِوَ رِّ عَ إِذا أَرادَ اهللاُ أَن يُ يبِّ . فَ فتُ رَ رَ ما عَ

نُويبِ ص  ١٨٧  . مِ لِلرشَّ كَ حَ احلِ يَّتِهِ . انظُر رشَ وصِ صُ ودَ خُ جُ وُ
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تُـهُ ْجَ هبَ وَ يْــــشُ   العَ نـاكَ  هُ (١)فَ ــجِ نْتَـهِ مُ لـِ وَ ـجٍ  ـبْتَهِ لِمُ فَ
 Õ) : َولِهِ تَعاىل نَى قَ عْ ن مَ ةٍ عَ قِـيقَ أَسـرارٍ دَ ةٍ وَ طِيفَ عانٍ لَ نه بِمَ يضَِ اهللا عَ ثَ رَ دَّ حتََ (١)وَ

 æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö
نْزاً  نْتُ كَ ـي «كُ دسِ يثِ القُ نَى احلَدِ عْ ن مَ عَ í ì ë ê é è ç)   [الطالق:١٢] ، وَ

:(٢) « تُ لَقْ فَ فَخَ رَ بَبْتُ أَنْ أُعْ أَحْ ياً فَ ْفِ خمَ
فَ  رَ أُعْ أنْ  بَبَتُ  أَحْ «فَ  ، داً  َمَّ حمُ اخلَلْقِ  لُ  أصْ صارَ   ،  « تُ لَقْ فَخَ  ، بَبْتُ  أَحْ «فَ  : هُ لُ وْ قَ  
ةُ ،  ـبادَ ها : العِ قُوامُ ةُ ، وَ فَ رِ م : املَعْ تِهِ ـهَ ن جِ ودُ مِ صُ عُ املَقْ جِ رْ م اخلَلْقُ .. يَ هُ » وَ تُ لَقْ فَخَ

ذا . ةِ هَ فَ رِ نَى املَعْ عْ (H G F E D C )   [الذاريات:٥٦]، فَمَ

قالَ تَعاىل : (ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ) [الطالق:١٢]  وَ
أَي:     (à)  : قالَ   ، م  أَجلِكُ ن  مِ لُّه  كُ ن  يْنَهُ بَ رِ  األَمْ لُ  نَزُّ تَ وَ ضُ  واألَرْ امَواتُ  فالسَّ
مَن  إِالّ   ، النّاسِ  ثَـرُ  أَكْ بِهِ  رُ  عُ يَشْ ما  ظِيامً  رُ عَ األَمْ فَصارَ   ، ن أَجلِكَ أَنْتَ  مِ صارَ  أَنْتُم.. 
ةِ ،  ظَمَ هِ العَ ذِ رَ هَ فُ أَثَ رِ عْ لٍ يَ وعٍ كامِ ضُ خُ عٍ وَ لَ وَ َبَّةٍ وَ حمَ وقٍ وَ تَ بِشَ أَنْصَ ظِيمِ وَ قامَ بِالتَّعْ

.  رَ ةً أُخْ ظِيمَ ةً عَ لْعَ انِعُ خِ لِكَ الصّ لَيه بَعدَ ذَ لَعُ عَ يَخْ فَ
أْنَ  َ شَ يلِ عْ إِذا أَرادَ اهللاُ أَنْ يُ يفِ ، فَ رِ عطاءِ إِىلَ التَّعْ لِ واإلِ ضْ ةَ الفَ عُ إِرادَ رياً ما تُرجَ ثـِ كَ
ام  كَ ذا  كَ هَ وَ هِ  قِ لْ خَ وَ هِ  ادِ إِجيْ وَ هِ  نْعِ صُ يفِ  ةِ  ظَمَ العَ  ِّ بِرسِ هُ  فَ رَّ عَ  .. ه  ظِّمَ عَ يُ أَو  ه  فَعَ رْ يَ وَ دٍ  أَحَ

ف  يُوسُ بنِ  دِ  حممَّ بنِ  ف  يُوسُ الفَضلِ  أَيبِ  مامِ  اإلِ إِىل  ةِ  وبَ املنسُ ة  جَ رِ املُنفَ ةِ  يدَ صِ القَ ن  مِ البَيتُ   (١)
طلَعها: نة ٥١٣هـ ، مَ ىفَ سَ يّ ، املتَوَ وِ وف بِأَيبِ النَّحْ تاينِ املعرُ سَ ي التِّلمِ رِ التُّوزَ

ي جِ رِ نفَ تَ ةَ  أَزمَ ي  جِاشتَدِّ بِالبَلَ كِ  يلُ لَ نَ  آذَ د  قَ
لَقْتُ  فَ فَخَ أَحبَبتُ أَن أُعرَ فُ .. فَ نزاً ال أُعرَ نتُ كَ : «كُ » بِلَفظِ فاءِ شفِ اخلَ جلُوينِ يفِ «كَ هُ العَ رَ كَ (٢) ذَ
ي  ازِ خرَ الرّ » ، والفَ وحِ املعاينِ ريِ «رُ بُ تَفسِ رهُ صاحِ كَ ذَ عهُ . وَ م يب فعرفوين» فَراجِ تُهُ فْ خلقاً فعرَّ

هِ . ريِ يفِ تَفسِ
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 ، هِ  فِ عْ بِضَ فَه  رَّ عَ  .. بْداً  عَ يَ  وِّ قَ يُ أَنْ  أَرادَ  إِذا   ! يِّ وِ القَ بْحانَ  سُ لْنا:  قُ  ، لِكَ  ذَ بلَ  قَ رنا  كَ ذَ
لِ  ضْ طاءِ والفَ بَبُ العَ ونُ سَ ثِريٌ ما يَكُ ذا ، فَكَ كَ هَ ةِ وَ وَّ دَّ بِالقُ ثَرَ .. أُمِ هُ أَكْ فَ عْ فَ ضَ رَ لَّام عَ كُ

يف . رِ عاً إِىلَ التَّعْ راجِ
لِكَ  ةٌ بِذَ ــدَ ةُ شاهِ أَنْواعِ كائِـناتِهِ ، واآليَ ْلُـوقاتِه وَ يْنا بِأَنْواعِ خمَ فَ إلَ رَّ قُّ تَعاىلَ تَعَ واحلـَ
ذُ  أْخُ نَ نُ  نَحْ فَ [الطالق:١٢]،     (à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×)
لِ  نَزُّ ن تَ مِ ثْلَها وَ تِي مِ ضِ الَّ ن األَرْ مِ امواتِ وَ بْعِ السَّ ن السَّ يْنا مِ فٌ إِلَ رُّ وَ تَعَ ي هُ لْمَ الَّذِ العِ
هيِم  تِي بَنيْ أَيدِ لُوقاتِ الَّ هِ املَخْ ذِ رِ يفِ هَ كُّ الً إِىلَ التَّفْ ةَ النّاسِ أَوَّ ي عامَّ دِ يَهْ يْنَها ، فَ رِ بَ األَمْ
ذا،  كَ مَّ هَ ذا ثُ كَ مَّ هَ ذا ثُ كَ هَ لِكَ وَ دَ ذَ عْ و بَ لُونَ إِىلَ ما هُ ى يَصِ سَ نها ، عَ م مِ يبَهُ وا نَصِ ذُ لِيَأْخُ

لِ . ن أَمرِ التَّنَزُّ مَّ مِ بعِ ثُ امواتِ السَّ ن السَّ لَّم مِ تَعَ يَ فَ وَ رَّ تَعَ أيتِ إِىلَ أَنْ يَ مَّ يَ ثُ
ن  ةٌ عَ بارَ ذا عِ رآنِ هَ لُ القُ زُّ نـَ الً ، وتَ زُّ نـَ تَ طَعَ ، وَ قَد انْقَ والً وَ آنِ نُزُ رْ وا إِنَّ لِلقُ نا قالُ ن هُ مِ
رٍ  قُوا يفِ أَبحُ رِ غَ تِنا ، فَ تَحَ ألَئِمَّ فَ لَكِن انْ بْلَنا وَ مِ قَ تَحَ لِألُمَ فَ عِ األَبوابِ ، ما انْ سَ ن أَوْ بابٍ مِ
هُ  ثَـرُ د أَكْ هَ نٌ يُشْ سْ حُ اءٌ وَ هبَ الٌ وَ مجَ اللٌ وَ نهُ جَ م مِ يْهِ لَ لَعَ عَ آنِ ، واطَّ رْ ن بابِ القُ سالَت مِ

. ةِ يامَ يفِ القِ خِ وَ زَ ْ يفِ الربَ
لَّها كانَت  ا كُ رُ أَهنَّ كُ اللِه تَذْ جَ الِ احلَقِّ وَ ن مجَ ودِ مِ جُ فَحاتِ الوُ تَ يفِ صَ عْ لَّام طالَ فَكُ
دار  قْ م ، فَام مِ لِهِ ن أَجْ هِ الكائِنات مِ ذِ عُ يفِ هَ ذا اجلَاملُ املُودَ ن أَجلِه ، إذاً فَهَ عِلَت مِ قَد جُ

 -) [األعراف:١٨٧]   (  ë ê é è ç  )  ، م  هُ م  فِيهِ أُودِع  ي  الذِ اجلَاملِ 
 Ö Õ) [يوسف:١٠٥]   ( 0 1 2 3 4 5 6 7 / .

× ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø)   [الطالق:١٢].

نَّ  يْنَهُ بَ رِ  األَمْ لَ  زُّ نـَ تَ وَ بعَ  السَّ واألَرايضِ  بْعَ  السَّ امواتِ  السَّ هِ  ذِ هَ أَنَّ  رآنُ  القُ حَ  َّ رصَ إِذا 
ذا  ا كَ هنُ وْ امواتِ ، كَ أنِ السَّ ن شَ فٌ عَ لَّمُ عارِ تَكَ بُ ملّا يَ رَ تَغْ سْ لِكَ يُ دَ ذَ عْ يْفَ بَ أنِنا كَ ن شَ مِ
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م)  م (هُ لَهُ عَ ما جَ م ، وَ لِهِ ن أَجْ لَها مِ عَ جَ يْها ، وَ لَ م عَ هُ ظَّمَ بْحانَه عَ ذا ، احلَقُّ سُ ا كَ هنُ وْ أو كَ
م . لِهِ ن أَجْ لَها مِ عَ جَ لِه (هو) ، وَ ن أَجْ م) مِ م (هُ لَهُ عَ لِها ، جَ ن أَجْ مِ

الِفُ  خيُ ّا  ممِ أَو  يدِ  التَّوحِ ن  مِ امواتِ  بِالسَّ ثَالً  مَ لَّقُ  تَعَ يَ امّ  عَ فِنيَ  العارِ المِ  كَ إِنكارُ  لْ  فَهَ
ل  م ، فَهَ قَهُ لَها فَوْ ْعَ يدُ أَنْ جيَ رِ يُ يَأيتِ بَعْضُ النّاسِ وَ ُم فَ ا هلَ ُ أَهنَّ بَنيِّ آنَ يُ رْ يدَ ؛ ألَنَّ القُ التَّوحِ
لَ  أُسدِ وَ  ، م  لَيهِ عَ جابُ  احلِ لَ  دِ أُسْ يْفَ  كَ وَ ؟  آنَ  رْ القُ ناقِضُ  يُ ّا  ممِ أَو  يدِ  التَّوحِ ن  مِ ذا  هَ
هُ إِذا  بْحانَ ونَ ، سُ يَبكُ لِكَ سَ فَ الغِطاءُ ، بَعدَ ذَ شَ هم إِىلَ أَنْ يُكْ سِ ا بِأَنْفُ وْ رَ تارُ ، فَام دَ السِّ

وهلُم . قُ ولِ عُ قُ لِ العُ ن أَهْ لَبَ مِ أَرادَ أَمرا سَ
 ، اآلياتِ يف  به  حَ  ِّ رصُ ّا  ممِ بَعْضٌ  هو  إنَّمـا  فِني  العارِ المِ  كَ ن  مِ عُ  مَ نَسْ ملا  ولُ  نَقُ ذا  هَ لـِ وَ
وا  لَّمُ ّا تَكَ حَ ممِ أَوضَ رآنِ وَ حَ يفِ القُ ها أَرصَ دُ أَجِ فِني ، وَ المِ العارِ م عىل كَ ن إنكاراهتِ بُ مِ جَّ أَتَعَ
يْفَ  لُهُ؟ أَو كَ يْفَ تُواصِ لُه ؟ أَو كَ يْفَ تُوصِ ةٌ كَ لَ رآنِ صِ َ القُ بَنيْ يْنَه وَ ن بَ لَكِن مَن ملَ يَكُ ؛ وَ م بِهِ هُ
فاهُ  ، كَ رآنِ نِ القُ ودُ عَ ومُ املَبْعُ رُ وزُ املَحْ جُ وبُ املَحْ جُ ه ؟ املَحْ لِّمُ ه ؟ بِأَيِّ لِسانٍ تُكَ عَ تَخاطَبُ مَ تَ

َةِ إِنْ شاءَ اهللا. محْ ريِ والرَّ ن اخلـَ ظَّنا مِ ـرُ حَ فِّ وَ يُ نا وَ كُ تَدارَ يَ ةَ وَ نا واألُمَّ ذُ نْقِ و فِيهِ ، اهللاُ يُ ما هُ

 .. م  نهُ مِ صادِقاً  تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ بِّ  الرَّ إِىلَ  نيَ  هِ جِّ تَوَ مُ بَنيَ  ونَ  دُ جتَِ ال   (١)  
كَ  بارَ بَّةَ احلَقِّ تَ مَّ إِنَّ حمَ يْه ، ثُ لَ تْ عَ فاضَ ا ، وَ بُه هبِ لْ تَألَ قَ ا ، وامْ رَ هبِ مِ عُ بَّة ، وَ رَ بِاملَحَ مِ إِال غُ
بابِه  أَحْ وَ هِ  ابِّ حمَ بَّةُ  حمَ ةُ  مجَ ْ الرتَ إِنَّام  وَ  ، قُها  تُفارِ ال  وَ ـمةُ  جَ ْ الرتَ بَها  حَ تَصْ أَنْ  دَّ  البُ تَعاىلَ  وَ
رِ  دْ قَ ىلَ  عَ وَ  ، واتِ  والذَّ فاتِ  والصِّ والِ  واألَحْ املِ  األعْ ن  مِ ابِّه  حمَ  ، تَعاىلَ  وَ بْحانَه  سُ

ا .  امهلُ ونُ كَ ا .. يَكُ امهلِ تِكْ اسْ
تَأَتَّى  يَ فَال   ، ةٌ  بُوبَ حمَ فاتٌ  صِ وَ ةٌ  بُوبَ حمَ أَحوالٌ  وَ بُوبةٌ  حمَ أَعاملٌ  تَعاىلَ  اهللا  لقِ  خَ ي  فَفِ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤٢٠هـ . هرِ رَ ن شَ (١) يفِ ١٢ مِ

كالم يف شأن 
املحبة الصادقة
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ن  دَّ مِ هُ ، فَالبُ هِ املحبُوباتِ لَ ذِ ـبَّةِ هَ ا يفِ حمَ ةِ هلَ مجَ ودِ الرتَّ جُ بةِ اهللا تَعاىلَ إِال بِوُ دقُ يفِ حمَ الصِّ
يدِ اهللا .   نيِ تَوحِ ن عَ يَ مِ تِي هِ م التَّعلُّقاتِ الَّ تِلكُ ، وَ بَّةِ قِيامِ أَساسِ تِلكَ املحَ

ةٌ  ي قاطِعَ تِهِ فَهِ لِ بِطاعَ مَ هِ والعَ ن أَمرِ صالِ عَ صفِ االنفِ ىل وَ ريِ إِن جاءَت عَ حبَّةُ الغَ فَمَ
ن  مِ لَه وَ هِ وَ ثالِ أَمرِ ىل امتـِ إِن جاءَت عَ ياذُ بِاهللا ، وَ ن بُغضٍ والعِ نبِئُ عَ ي تُ هِ بَةٌ وَ حاجِ وَ
ال  هللا  ِبُّ  حيُ ي  الَّذِ أَنَّ  تَعلَمُ  لك  بِذَ وَ  ، تَعاىلَ  لَه  املحبَّةِ  ةِ  يقَ قِ حَ ن  عَ بِّـئةً  نـَ مُ كانَت  أَجلِهِ 

ةِ إِال اهللا . يقَ ِبُّ يفِ احلقِ  اهللا فَهو ال حيُ وَ بَّةِ سِ هِ املحَ ذِ ىلَ هَ هُ عَ لُ مِ حيَ
بَّـتُنا  حَ لِكَ فَمَ مَع ذَ دٍ ، وَ يعِ املخلُوقاتِ ذاتُ حممَّ واتِ يفِ مجَ رَ الذَّ أَنتَ تَعلَمُ أَنَّ أَطهَ وَ
ءٌ  َبَّ يشَ تَأَتَّى أَن حيُ ّ : ال يَ زايلِ نا الغَ يِّدُ لِكَ قالَ سَ ألَجلِ ذَ ن أَجلِ اهللا ، وَ دٍ مِ لِذاتِ حممَّ
يعِ  ن مجَ بَّةُ لِذاتِه مِ ونَ املحَ تَأَتَّى أَن تَكُ هُ ال يَ ريَ أَنَّ غَ وهِ إِال اهللا ، وَ جُ يعِ  الوُ ن مجَ لِذاتِه مِ
اتِ ،  فاتِ أَو حمبَّةِ الذّ بَّةِ الصِّ نْها بِمحَ ونَ عَ ربِّ عَ راتِبُ يُ ي مَ يْتَ ، إِنَّام هِ عَ هام ادَّ وه مَ جُ الوُ

ه املراتِبِ أَحوالٌ . ذِ يفِ هَ وَ
يقُ  ذا  التَّفرِ هَ يخَ لِذاتِهِ ، وَ ِبُّ الشَّ مَن حيُ فاتِه وَ يخَ لِصِ ِبُّ الشَّ قُوا بَنيَ مَن حيُ رَّ لِكَ فَ لِذَ
 ، نِها  كُّ متَ وَ املحبَّةِ  وخِ  سُ رُ وَ ةِ  لَ واملقابَ ةِ  هَ املواجَ يفِ  األَحوالِ  اختِالفِ  بارِ  بِاعتـِ وَ  هُ إِنَّام 
تِي  ي الَّ ا هِ إِهنَّ قِّ األَعىلَ ، فَ ةٌ إِال لِذاتِ احلـَ متَنِعَ وهِ فَمُ جُ يعِ الوُ ن مجَ اتِ مِ بَّةُ لِلذّ أَما املحَ وَ
يعِ  مجَ ن  مِ ةٍ  لَّ عِ بِال  بُّ  يُـحَ ي  الَّذِ و  هُ إِذاً  فَ  ، لَه  بَبٌ  سَ ي  هِ واها  سِ ما  لُّ  كُ وَ ا  هلَ بَبَ  سَ ال 

اللُه . لَّ جَ ن حمبَّتِه جَ ن أَجلِهِ .. فَرعٌ مِ بَّةُ مِ ونُ املحَ ـتَـكُ وهِ، فَ جُ الوُ

ما  لَّم  سَ وَ آلِه  وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ بِبِعثَـتِه  ةُ  عوَ الدَّ هِ  ذِ هَ أَتْ  بَدَ أَن  نذُ  مُ  (١)  
ةَ  جيَ دِ يِّدةِ خَ نَ كالسَّ لِ مَن آمَ ن أَوَّ بَّةِ ، مِ ا فَوائِدُ إِال بِاملحَ لَتْ هلَ صَ ال حَ دُ وَ ا قَواعِ قامَت هلَ

ةِ ١٤٢١ هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ (١) يفِ ١٤ مِ

يف شأن املحبّة
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بنِ  بِاللِ  يِّدنا  سَ وَ طالبٍ  أَيبِ  بنِ  يلِّ  عَ يِّدنا  سَ وَ يق  دِّ الصِّ بَكرٍ  أَيبِ  نا  يِّدِ سَ وَ يلِدٍ  وَ خُ بنت 
 ، بَّةِ دةِ املحَ ريِ إِال بِقاعِ ن الفَضلِ واخلـَ م مِ هُ ندَ قائِقُ ما عِ تْ حَ م ما قامَ لُّهُ ؤالءِ كُ باحٍ ، هَ رَ

بَّةِ . أسَ املحَ بُوا يفِ االتِصالِ بِاملصطَفَى كَ ِ لُ ما رشَ أَوَّ وَ
حالُ  كانَ  لِكَ  ذَ كَ وَ  ، ثُوها  رِ وَ تِي  الَّ اخلَرياتِ  يعِ  ـِ مجَ ن  مِ قامَ  ما  قامَ  ادِقَة  الصّ بَّةِ  بِاملحَ
يقةُ  قِ ىل خمـتَلَفِ األَصنافِ ، حَ ةِ يفِ اآلفاقِ عَ ةِ املنتَرشِ عوَ رياتُ الدَّ خَ حابةِ ، بَل وَ الصَّ
لِك فَهو  ذَ ما لَيسَ كَ بَّةِ ، وَ الً بِأَصلِ املحَ تَّصِ و ما كان مُ ري فِيها .. هُ ن اخلـَ لُ مِ ما حيصُ
ومَ  قُ دَّ أَن يَ ةً ، إِذا فاألَمرُ البُ ودَ قصُ مَ ةً وَ طلُوبَ تُه مَ ايَ ال هنِ ةً وَ يَ دِ رتُه جمُ ون ثَمَ ةٌ ال تَكُ ورَ صُ

يهِ . لَ ي قامَ عَ ىل نَفسِ األَساسِ الَّذِ عَ

تِهِ  حلرضَ يَصلُحُ   ، لُوبِ  القُ يفِ  تَعاىل  ـقِّ  احلَ يبَةِ  هَ ثبِيتِ  تَ إِىل  نَحتاجُ   (١)  
ةٌ  ريَ بـِ راتٌ كَ م ثَمَ أَعامهلِ ِم وَ كاهتِ رَ ن حَ رُ مِ ين يَصدُ ذِ ئِكَ الَّ ِم ، أُولَ لُوهبِ يبَتُه يفِ قُ بَـتَتْ هَ مَن ثَ
لِ  صُ حتَ مل  وَ  ، تبَةَ  الرُّ تِلكَ  بلغوا  يَ مل  يبَةُ  اهلـَ هِ  ذِ هَ تْ  صَ نَقَ إِذا  وَ  ، ةٌ  ظِيمَ عَ لِلنّاسِ  نافِعُ  مَ وَ
راتِ ؛  رُ الثَّمَ رتْ ظَواهِ إِن ظَهَ هِ األَفعالُ ، بَل وَ ذِ ـثُرتْ هَ إِن كَ م ، وَ ن أَفعاهلِ رةُ مِ الثَّمَ

بِّه تَعاىل  . بدِ مَع رَ ن العَ (٢) مِ ةٍ ضَ ةٍ حمَ ـبُودِيَّ ةُ عُ أنَ إِقامَ ألَنَّ الشَّ
لِكَ األَدَبُ مَع سادتِنا  ذَ كَ ةٍ لإلِيامنِ ، وَ ن تَرجـمَ بارةٌ عَ يُوخِ عِ ذا األَدَبُ مَع الشُّ هَ وَ
عنَى  مَ يفِ  لُ  يَدخُ لِكَ  ذَ لُّ  كُ  ، نّاً  سِ نّا  مِ أَكـربُ  و  هُ مَن  تَوقِـريُ  وَ بَل   ، ةِ  واملالئِكَ ياءِ  األَنبـِ
دُ األَعاملَ  تُفسِ وسِ فَ فُ لَقُ بِالنـُّ عْ تِي تَ وائِبِ الَّ ن الشَّ أيتِ اخلَالصُ مِ لِك يَ بِذَ إِجاللِ اهللا ، وَ

ي النّاسُ . يث ال يَدرِ ن حَ مِ

ب ١٤٢٠ هـ . جَ هرِ رَ ن شَ ةِ األربِعاء ١٧ مِ يلَ لِكَ يفِ لَ ذَ (١) وَ
ة . (٢) أَي: خالِصَ

يف ثمرات 
هيبة احلقّ إذا 
ت يف  استقرّ
القلب
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   (  ë  ê  é  è  ç) الله  جَ لَّ  جَ بِهِ  رُ  كِّ ذَ يُ ما  ءٍ  يشَ أَيُّ   
املـيزانِ  يفِ  و  فَهُ ذا  هَ ري  غَ علُوماً  مَ يَكونَ  أَنْ  أتَّى  تَ ما  كلُّ  وَ  ، نا  بُّ رَ قَ  دَ صَ [األعراف:١٨٧]، 

أَحياناً  ـيطاً ، وَ كِنَّ اجلَهلَ أَحياناً يَكونُ بَسِ هلٍ ، لَ دُ جَ لامً ، بَل هوَ جمرَّ ى عِ مَّ بّاينِّ ال يُسَ الرَّ
. باً كَّ رَ يَكونُ مُ

طَعَ  لِمَ .. انقَ لُّ مَن ظَنَّ أَنَّه عَ طَعَ ، كُ لَ ؟ ألَنَّه انقَ هِ د جَ لِمَ .. فَقَ لنا مَن ظَنَّ أَنه عَ ملِاذا قُ
ن  طَعَ عَ لِمَ انقَ وصِ ، إِذا ظَنَّ أَنّه عَ صُ ن أَربابِ اخلـُ تَّى لَو كان مِ ىل اإلِطالقِ حَ ه عَ ـريُ سَ
 ، هلِهِ بِجَ ةً  فَ عرِ مَ ازدادَ  سارَ ..  كلَّام  هوَ  وَ  ، ـيطٌ  ِ حمُ تَعاىلَ  هِ  لمِ بِعِ حيِـيطُ  ما  ألَنَّه  ؛  ـريِ  السَّ
نيُ  عَ و  هُ بَل   ، اجلَهلُ  ه  جاءَ هنا  وَ  ، قَفَ  وَ  .. لِمَ عَ أَنَّه  ظَنَّ  إِذا  فَ  ، ـريُ  يَسِ أَنَّه  عنَى  مَ ذا  فَهَ

اجلَهلِ . 
نا احلَسنُ بن صالح  يّدُ يطِ ، كان سَ حِ لِّم لِلمُ اطُ سَ يا حمُ هلِ ، فَ نيُ اجلـَ ةِ عَ حاطَ ظَنُّ اإلِ
ه حمُاطٌ  ءٍ قائمٌ بِاسمِ لَمْ أَنَّ كلَّ يشَ الة فاعْ أتَ ! " يفِ الصَّ رَ ر(١) يَقول : إِذا قَ البَحَ
رآنِ  القُ ةِ  بِدايَ يفِ  نا  لَ ه  اختارَ أَسامئِه  ن  مِ اسمٍ  أَيُّ  فَ  .."  !  : قُلتَ  إِذا  فَ  ، هِ  لمِ بِعِ
ى ، إِن  مَّ ىلَ املسَ كَ االسمُ عَ وقِفَ دَّ أَن يُ فظِ اجلَاللةِ # $ ، فَالبُ طاباتِ مَع لَ واخلِ
ناك أَمرٌ  دَّ أَن يَكونَ هُ ذا االسمِ فَالبُ ةٍ تَنطِقُ أَنتَ هبِ رَّ ى ، يفِ كلِّ مَ دٌ أَسمَ قصَ كان لَكَ مَ

رِ والتَّكرارِ . بُّ عنَىً للتَدَ ناك مَ إِال ملا كان هُ لِ وَ ري املعنَى األَوَّ مُ غَ فهَ يُ
فِيها  تْلُو  يَ ةً  يلَ لَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ قامَ   ، يُوبِ  الغُ يفِ  ما   ُّ رسِ رُ  يَظهَ كرِ  الذِّ ةِ  ـثرَ بِكَ

ينَةِ  دِ بِمَ لِدَ  وُ  ، ي  فرِ اجلُ بَكرٍ  أَيبِ  بنِ  وس  رُ يدَ عَ بنُ  صالِح  بنُ  نُ  سَ احلَ بِاهللا  فُ  العارِ مامُ  اإلِ وَ  هُ  (١)
بنِ  ر  مَ عُ مةِ  الّ كالعَ هِ  رصِ عَ شايخِ  مَ ن  مِ ةٍ  لَ مجُ ن  عَ ذَ  أَخَ  ، ١١٩١هـ  نَة  سَ د  راشِ لع  خَ احلَوطَة 
ن لَه  اف ، ملَ يَكُ قّ د السَّ مَّ اف بنِ حمُ قّ رُ بنُ سَ مَ هِ احلَبِيبُ عُ يخُ فَتحِ كانَ شَ هِ ، وَ ريِ غَ يطٍ وَ مَ ين بِن سُ زَ
فاتُه يفِ ٢٣  ، كانَت وَ راءِ واملساكِنيِ قَ ةً بِالفُ نايَ عِ عاً وَ رَ وَ هداً وَ زُ الً وَ مَ عَ لامً وَ ينَ عِ رِ نَظِريٌ يفِ املتَأَخِّ

محَةَ األبرارِ . َه اهللا رَ محِ نَة ١٢٧٣هـ ، رَ ة سَ عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ مِ

العلم يف امليزان 
الرباين
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هُ  جاءَ وَ [املائدة:١١٨]،     (  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á)
هوَ أَعلَمُ ، قالَ : «قُل لَه :  بكِيكَ ؟» وَ بُّكَ ما يُ قُول لَكَ رَ هُ : «يَ ولُ لَ قُ ربيلُ يَ نا جِ يِّدُ سَ
يكَ  لن نُخزِ ـتِك وَ يكَ يفِ أُمَّ نُرضِ ا سَ بُّك : إِنّ قُولُ لَك رَ ولُ لَه : «يَ قُ يهِ يَ عَ إِلَ جَ تي» ، فَرَ أُمَّ

م»(١). فِيهِ
 ،(٢) ةِ لَ ن البَسمَ ةِ كلِّها مِ يعَ ِ عاينِ الرشَّ م اجتِالءُ مَ لَيهِ ل عَ (! " # $ )   يَسهُ
 ، لةِ مَ ةِ يفِ البَسْ َ كلُّ ما يفِ الفاحتِ ة ، وَ َ رآن يف الفاحتِ م ، كلُّ ما يفِ القُ ن قَوهلِ بُ مِ جَّ تَعَ دٌ يَ ما أَحَ
 : هُ ولُ لَ قُ بِيُوتَراتِ تَ مْ خراجَ يفِ الكَ يسكات واإلِ ثَالً الدِ فُ مَ رِ عْ ي ال يَ ذا ؟ فالَّذِ يْفَ هَ كَ
ي  : ما الَّذِ ولُ لَكَ قُ يَ تَنْكِرُ وَ سْ ِدهُ يَ ريُ ، جتَ غِ يطُ الصَّ ِ ذا الرشَّ لُه هَ ْمِ تُبِ حيَ هِ الكُ ذِ لُّ ما يفِ هَ كُ
ينَئِذٍ  حِ لِيها  تَجْ سْ يَ هازٌ  جِ ه  نْدَ عِ لَو  لَكِن   ، نه  مِ لِيها  تَجْ سْ يَ رفُ  عْ يَ ما  ألنَّه  ؟  أَنتَ  ولُه  قُ تَ
هازٌ  كَ جِ عَ ل لَه : إِنْ كانَ مَ يسك ، فَقُ ذا الدِّ بِهُ هَ ه تُشْ ذِ هَ يحٌ ، وَ حِ ذا صَ ولُ لَكَ : هَ قُ يَ

رُ لَك .  يَظْهَ سَ ها وَ عْ ضَ
 ، راجٍ  جاءَ  رَ يَّبَ  خَ قَد  ما   َ العاملَ دَ  جَ أَوْ أَن  يَوم  ن  مِ  ، بُّكم  رَ يمُ  رِ الكَ نِعمَ  يمُ ..  رِ كَ يا 
وه  جَ رَ لَو  إِال  وَ ونَه  لَمُ عْ يَ ما  جاء  الرَّ تَّى  حَ  ، [األعراف:١٨٧]     (  ë  ê  é  è  ç)

لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النَّبِيَّ  أَنَّ  نهامُ  عَ اهللا  يضَِ  رَ العاصِ  بنِ  مرو  عَ بنِ  اهللا  بدِ  عَ ن  عَ سلِمٌ  مُ واهُ  رَ  (١)
 G  F E D C B A)  : المُ  والسَّ الصالةُ  يهِ  لَ عَ يمَ  إِبراهِ يفِ  لَّ  جَ وَ زَّ  عَ اهللا  قَولَ  تَال 
الةُ  يهِ الصَّ لَ ى عَ يسَ ىلَ لِسانِ عِ قَولَ اهللا عَ Q P O N M L K J I H )  ، وَ
 : قالَ وَ يهِ  دَ يَ عَ  فَ رَ فَ   (Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á)  : المُ  والسَّ
بُّكَ أَعلَم ـ  رَ دٍ ـ وَ ب إِىلَ حممَّ يلُ .. اذهَ ربِ لَّ : «يا جِ جَ زَّ وَ ى . فَقالَ اهللا عَ بَكَ تِي» وَ تِي.. أُمَّ مَّ أُمَّ هُ «اللَّ
و أَعلَم . فَقالَ  هُ لَّم بِام قالَ وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ول اهللا صَ سُ هُ رَ َ أَخربَ يلُ فَ ربِ أَتاهُ جِ بكِيهِ؟» فَ هُ ما يُ لْ سَ فَ

.« كَ وؤُ ال نَسُ تِكَ وَ يكَ يفِ أُمَّ نُرضِ ا سَ قُل : إِنّ دٍ فَ بْ إِىلَ حممَّ يلُ .. اذهَ ربِ اهللا تَعاىلَ : «يا جِ
 ، ةِ  لَ البَسمَ يفِ  عانِيها  مَ وَ  ، رآنِ  القُ يفِ  تُبِ  الكُ عاينِ  مَ  :  « املعاينِ وح  «رُ هِ  ريِ تَفسِ يفِ  األلُويسِ  قالَ   (٢)

ةِ يفِ الباءِ . لَ عاينِ البَسمَ مَ وَ
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ال  وَ بَّ  نُحِ ال  وَ وَ  جُ نَرْ ال  تَّى  حَ  : ر  بَكْ أَبُو  يخُ  الشِّ نا  يِّدُ سَ ولُ  قُ يَ  ، وّ  جُ املَرْ مَ  نِعْ وهُ  دُ جَ وَ لَ
واه . نَخافَ سِ

لِهِ  ن أَجْ مِ بُّ لهُ وَ ىلَ مَن يُـحَ أَوْ واه ، وَ بَّةِ سِ ـَ ن حمَ تْ مِ يْسَ فِيهِ لَ لِهِ وَ ن أَجْ مِ بَّةُ لَه وَ املَحَ
ىلَ  بُوبٍ عَ بُّ حمَ نُ أحَ ولُ نَحْ ذا ملّا نَقُ هَ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ يهِ صَ دَ بُوبٍ لَ ـْ بُّ حمَ فِيهِ أَحَ وَ
ناكَ  هُ ل  هَ ؟  كَ  مُ فَهْ أَينَ  [املؤمنون:١٤]،     (  ª  ©  ¨  §)  : تَعاىلَ لِهِ  وْ قَ دِّ  حَ
ناكَ  الً ما هُ أَصْ لِ ، فَ ذا األَصْ ن هَ عٌ عَ رَّ فَ بَّه احلَقُّ تَعاىلَ مُ ِيعَ ما أَحَ إِنَّ مجَ خالِقٌ ثاينِ ؟ فَ
نُطْلِقُ  هلَذا  وَ  ، فِيهِ  ـيَّتِه  عِ رْ فَ بِ  سَ حَ ىل  عَ لِ  األَصْ ذا  هَ ن  مِ بَتُه  نِسْ لٌّ  كُ وَ  ، ثاينِ  بُوبٌ  ـْ حمَ

وا . مُ هَ فْ نْ يَ م لَ زِ ؛ ألَهنَّ وُّ ذا املجازِ والتَّجَ رُّ إِىلَ هَ نَضطَ بُوبٍ ، فَ بُّ حمَ يْه: أَحَ لَ عَ
هِ  سِ ةٌ ، لَكِن ال بِنَفْ كانَ بِحُ لَه مَ تُصْ كانِه(٢) فَ ىلَ مَ أيتِ عَ زُ ـ يَ فُ جيُاوِ رِ عْ (١) ـ يَ زُ وِّ مَن يُـجَ وَ
ا ال بِذاتِهِ ذابَتْ  كَ أَهنَّ رَ إِذا أَدْ ه ، وَ سُ نِيَتْ نَفْ فَ هِ ذابَتْ وَ سِ ا ال بِنَفْ كَ أَهنَّ رَ إِذا أَدْ ال بِذاتِهِ ، فَ وَ
ارِ  ي يفِ الدّ نِيَ فِيه ، كالَّذِ هُ مَن فَ دُ هَ اتَ ، إِنَّام يَشْ دَ الذّ هَ اتِ أَنْ تَشْ قَّ لِلذّ نِيَت ذاتُه ، فَحُ فَ وَ

لِ . اخِ ن الدّ طَّى هو مِ طَه تَغَ سْ لَ وَ إِذا دَخَ ، فَ طَهُ سْ لَ وَ هُ مَن دَخَ دُ هَ ثَالً إِنَّام يَشْ مَ

مَن نامَ  يُورِ ، وَ ىلَ الـخُ ي عَ رِ وم بَدْ قُ ورِ .. يَ ن الرشُُّ ي(٣) عَ رِ  مَن نام بَدْ
ي ، مَن ظَلَّ  رِ ومُ بَدْ قُ ي .. يَ رِ نِ ، مَن نامَ بَدْ وِّ ي عىل املُكَ رِ ومُ بَدْ قُ .. يَ وانِ ن األكْ ي عَ رِ بَدْ
ذا  ولُ لَه : هَ قُ بِلُكَ ، تَ تَقْ سْ ما يَ ظُ وَ تَيْقِ سْ ه ، تُوقِظُه فَام يَ بُ قِيامُ عُ وانِ .. يَصْ قاً بِاألَكْ لَّ عَ مُ
؛  قَ فِيهِ رَ تَغْ ِيبُ ؛ ألَنَّ النَّومَ اسْ سُ طَلَعَت.. فَال جيُ مْ هِ الشَّ ذِ ِسُّ ، هَ لَعَ .. فَام حيُ رُ طَ جْ الفَ

بِ . كانِهِ املناسِ ف استِعاملَ املَجازِ يفِ مَ (١) أَي: يَعرِ
عِها . وضِ نهُ يفِ مَ ةَ مِ شارَ م اإلِ فهَ (٢) أَي: يَ

را . بَكِّ (٣)  مُ

قوة التعلق 
باألكوان وآفته
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وانِ . ه بِاألَكْ الئِقِ ةِ عَ وَّ بَبِ قُ بِسَ
جَ  رَ خَ ن  فَمَ  ، تِناناً  وامْ ةً  مَ نِعْ لَها  عَ جَ وَ  ، تِحاناً  وامْ تِباراً  اخْ اهللاُ  لَها  عَ جَ هِ  ذِ هِ واألَكوانُ 
لَت  وَّ تَـحَ صالِ واالتِّصالِ ، وَ ولِ والوِ صُ بِيالً لِلوُ قَعَت لَه سَ يالِ .. وَ مِ والـخَ هْ ن الوَ مِ
 ، ن البابِ دَّ عَ صُ جاباً ، وَ قَعَت لَه حِ يالِهِ .. وَ خَ هِ وَ مهِْ ـبَسَ يفِ وَ مَن انْحَ (١)، وَ بالٍ لَه إِىل حِ

 ?) رآنِ  القُ يفِ  تَ  عْ مِ سَ ام  كَ أنُ  والشَّ  ،(٢) لِيَّةً بَ لَيه  عَ ت  صارَ وَ  ، بِاألَسبابِ  طَعَ  وانْقَ
@ C B A)   [التوبة:١٢٤].

 ، المُ احلقِّ ذا الكِتابِ هوَ كَ لُّ ما يفِ هَ كُ لِّ كِتابٍ ، وَ ىلَ كُ نٌ عَ يْمِ هَ رآنُ مُ لِكَ القُ بَعدَ ذَ وَ
؛  ةُ ايَ تِ الرسِّ َ لُّها ، فَرسَ أَفْعالُه .. الكائِناتُ كُ بِطٌ بِأَفْعالِه ، وَ تَ رْ تَعاىلَ مُ بْحانَه وَ المُ احلَقِّ سُ كَ وَ
يدُ  زِ و احلالُ يفِ اآلياتِ تَ ام هُ ةً ، كَ مَ الءِ نِقْ ؤُ ىلَ هَ عَ ةً ، وَ مَ ونُ هلَؤالءِ نِعْ لَّ كائِنٍ يَكُ ألَنَّ كُ

م كافِرونَ . هُ ماتُوا وَ م وَ هِ سِ جْ جساً إِىل رِ الءِ رِ ؤُ يدُ هَ زِ تَ م وَ هِ الءِ إِيامناً إِىلَ إِيامنـِ ؤُ هَ
هِ الكائِناتِ  ذِ م يفِ هَ لَيهِ ىلَّ اهللاُ عَ تَجَ ةِ بِهِ يَ فَ رِ جالُ املَعْ رِ ه ، وَ عَ بِ مَ رْ لِكَ أَهلُ القُ لِ ذَ ألَجْ
ةِ  عَ البُقْ يفِ  ى  وسَ مُ نا  يِّدِ سَ نِداءِ  يفِ  الكِتابِ  نَصِّ  يفِ  لِكَ  ذَ رَ  كَ ذَ ام  كَ  ، ةٍ  يدَ عِ بَ ودٍ  دُ حُ إِىل 

ها بِالنَّصِّ . ؤُ رَ نَقْ يلِّ ، وَ َ رَ جتَ ظْهَ قَعَت مَ وَ ةِ وَ رِ جَ ن الشَّ ةِ مِ كَ املبارَ
ولُونَ  قُ يَ م وَ يْهِ لَ نْكِرونَ عَ ونَ يُ ِد املنكِرُ هِ احلَقائِقِ جتَ ذِ ن بَعْضِ هَ فُونَ عَ لَّمُ العارِ تكَ ملّا يَ وَ
لِكَ  ذَ فْ  رِ عْ يَ ملَ  مَن  لَكِن  وَ ؟  يفِ  الكَ ن  عَ وا  جُ رَ خَ ملَن  يفَ  كَ ولُونَ  قُ أَتَ  ، يفَ  كَ وَ يفَ  كَ

يْفِ . ن الكَ وا عَ جُ ْرُ م إِذْ ملَ خيَ يْفَ هلَ بْحانَ اهللا ! فَال كَ فُه ؟ سُ رِّ عَ يْفَ تُ كَ

ودِ . لَة لَه إِىل املقصُ وصِ وابِط مُ (١) أَي: رَ
أي: مصيبة كبرية.  (٢)



( ٢٤٥ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

مامِ   بِاإلِ ةِ  لَ الصِّ قائِقَ  حَ ةِ  مَّ األُ يفِ  رُ  ظْهِ يُ وَ  ، انا  إِيّ وَ م  ثبِّتُكَ يُ اهللاُ   (١)  
لِّها إِنْ شاءَ اهللا . ها يفِ األَقَطارِ كُ ُ يُنرشِ وَ

بِيبَ  احلَ عَ  مِ سَ أَنَّه   : نا  لَ ولُ  قُ يَ كانَ   ، ي(٢)  املَالَّحِ يم  الكرِ بْدَ  عَ يخَ  الشِّ مُ  يَرحَ واهللاُ 
بِيِّنا  نيَ نَ رُّ بِهِ عَ قِ مانِنا مَن تُ ر يف زَ عائِه : اللَّهمَّ أَظهِ ولُ يفِ دُ قُ اد(٣) يَ نِ احلَدّ سَ أَمحَد بنَ حَ

يارِ يفِ األَقطارِ . لألَخْ لُ إنْ شاءَ اهللاُ لنا وَ يَكمُ ، وَ أَ استِبشارٌ دَ لَّم ، بَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ صَ
 ُ فَى ، والعاملَ أَصْ ى وَ مَ ٍ أَسْ كَ إِىلَ عاملَ ـمِ ن عالَ لَكَ مِ مِ ذا أَن حتَ ن أَمثالِ هَ ودُ مِ واملقصُ
رُ لَكَ فِيهِ  و ما تَظْهَ جائِبِ األَسامءِ ، والعاملُ األَصفَى هُ و فِيهِ أَنوارُ عَ و ما تَبدُ ى هُ مَ األسْ
عاين   لَكَ مَ إِذا أَبدَ اتِ ، فَ ةِ بِالذّ فَ قُ أَبوابَ املعرِ لِكَ تَطْرُ أَنتَ بِذَ فاتِ ، وَ جائِبُ الصِّ عَ
ال  عُ وَ مَ ال تَسْ رُ وَ نْظُ ال تَ ءٍ ، وَ تُ إِىلَ يشَ لتَفِ فاتِهِ ، فَام تَ جائِبَ صِ رَ لَكَ عَ أَظهَ أَسامئِهِ ، وَ
ةٍ  فَ صِ امئِهِ ، وَ ن أَسْ بُوءاً فِيها نُورُ اسمٍ مِ تَ خمَ دْ جَ وَ اتِ الكائِناتِ إِال وَ رّ ن ذَ ةٍ مِ رَّ ُسُّ بِذَ حتَ

فاتِ واألَسامءِ . ةِ الصِّ فَ عرِ فةُ األَفعالِ بِمَ رِ عْ كَ مَ ندَ جُ عِ تَزِ تَمْ اللُه ، فَ لَّ جَ فاتِه جَ ن صِ مِ
يهِ يفِ  ا إِلَ تِياجاهتِ كَ الكائِناتُ احْ رِ لِكاً ، وتُدْ لكِ مَ كَ أَنَّ لِلمُ و أَن تُدرِ دراكِ هُ لُ اإلِ أَوَّ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤١٧هـ . هرِ رَ ن شَ (١) يفِ ١٤ مِ
نَة  جييا سَ نَجازَ رِ يفِ  مُ القُ رِ  زُ بِجُ لِد  وُ  ، ي  املالّحِ بَيد  القادِر بنُ عُ بدُ  يمِ بنُ عَ رِ الكَ بدُ  يخُ عَ الشَّ و  هُ  (٢)
بدِ اهللا بنِ  احلَبِيبِ عَ هِ  يُوخِ لِّ شُ ن أَجَ نَة ، كانَ مِ هُ ١١ سَ مرُ عُ حرِ وَ رَ إِىل الشِ هاجَ ١٣٣٨هـ ، وَ
يعُ أَوقاتِهِ  لِكَ مجَ قاً يفِ ذَ ستَغرِ ةِ مُ عوَ لمِ والدَّ ةَ العِ يخِ أَيبِ بَكر بنِ ساملِ ، محَلَ رايَ محنِ بنِ الشَّ الرَّ بدِ عَ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤١٦هـ . هرِ رَ ن شَ د ١٧ مِ يلَة األحَ فّاه اهللا لَ إِىل أَن تَوَ
نَة ١١٢٧هـ،  ال سَ وّ هرِ شَ ن شَ مام يفِ ٢٧ مِ ذا اإلِ لِدَ هَ اد : وُ دّ بد اهللا احلَ ن بنُ عَ سَ مامُ أَمحدُ بنُ حَ (٣) اإلِ
يثُ  بدُ اهللا حَ ه احلَبِيبُ عَ دُّ قَد بَرشَّ بِهِ جَ لِّها ، وَ لُومِ كُ بَغَ يفِ العُ قَد نَ هِ وَ دِّ جَ نوالِ أَبِيهِ وَ ىلَ مِ أَ عَ نَشَ وَ
 ،  « األرباحِ ينَةُ  فِ نها «سَ مِ املؤلَّفات  ن  مِ ثِري  كَ لَه   . يم  تَرِ  ِ بِعاملِ لتِ  محَ  : بِهِ  لَت  محَ نيَ  حِ هِ  ألُمِّ قالَ 
مامِ  حٌ لِراتِبِ اإلِ هوَ رشَ » وَ شادِ ةِ والرَّ دايَ بلُ اهلِ «سُ يَّة ، وَ  فِقهِ تاوَ ي فَ هِ » وَ وابُ ولُ الصَّ و«القَ

نَة ١٢٠٤هـ . ب سَ جَ هرِ رَ ن شَ ي يفِ ٢٧ مِ نهُ بِاحلاوِ َ اهللاُ عَ يضِ يفِّ رَ ادِ ، تُوُ احلَدّ

العامل األسمى 
والعامل األصفى 
وأول اإلدراك



( ٢٤٦ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

ما أَعظَمَ  نكَ ، وَ ناه عَ ظَمِ غِ يهِ يفِ عِ تِكَ إِلَ نها ، ما أَعظَمَ حاجَ دٌ مِ أَنتَ واحِ سٍ ، وَ لِّ نَفَ كُ
آثارِ  ورِ  ظُهُ إِىلَ  ذا  هَ ن  مِ لّ  تَستَقِ مَّ  ثُ  ، نهُ  عَ لَتِك  فْ غَ ةِ  حالَ يفِ  لَيكَ  عَ بِهِ  مُ  تَكرَّ يَ وَ ُودُ  جيَ ما 

اتِ . ةِ الذّ فَ عرِ قَ أَبوابَ مَ فاتِ لِتَطرُ الصِّ
ةِ  ن تِلكَ احلَرضَ كَ مِ هُ يُواجِ اتٍ ، وَ ذّ ن لَ لُكَ مِ نازِ امّ يُ ُ عَ ربَّ عَ لِ ما يُ هِ املراحِ ذِ أَنتَ يفِ قَطعِ هَ وَ
تَهيَّأَ  فِيق، حتَّى تَ ريِ رَ لُوبِ بِخَ لُّقُ القُ عَ يق ، وتَ ونَ : التَّشوِ عُ ةِ ، إِال أَنَّ املرادَ فِيام تَسمَ يفَ ِ الرشَّ
يَ إِال  قِ امواتِ واألَرضِ ، فَام بَ لْقِ السَّ بْلِ خَ ن قَ بٍ مِ يِّئَ لِكلِّ شارِ يقُ قَد هُ حِ يق.. والرَّ حِ لِلرَّ
يَّأَ  املِهِ قَد هَ كَ اللِهِ وَ جَ الِهِ وَ اقِي يفِ مجَ ط ، والسّ يِّئَ لَه فَقَ دٍ ما هُ لُّ واحِ بَ كُ َ قتِ لِيَرشْ يءُ الوَ ِ جمَ
يِّئَ  وهُ  ، هُ وسُ ؤُ كُ تْ  لِقَ خُ قَد  وَ إِال  دٌ  أَحَ لَقُ  ْ خيُ ال  وَ  ، لَّها  كُ ةَ  وبَ ُ املرشْ وسَ  ؤُ الكُ تَّبَ  رَ وَ دَّ  أَعَ وَ
(٢): ةِ حاطَ ن اإلِ لَّ عَ لكَ جَ ذِ هُ كَ إِعدادُ ةِ ، وَ حاطَ نِ اإلِ لَّ عَ تَعاىل جَ بْحانَه وَ دُّ سُ ه(١)، املُعِ وسُ نامُ

لِـهِ يفِ النّاسِ يْـضَ فَضْ ـإِنَّ فَ دِ  األَنفاسِفَ ــدَ ـــــهُ بِعَ قُ طُـرُ
ياسِ ـنِ التَّقيِيـدِ والقِ ــلَّ عَ (٢)جَ ـــلِّ  حالِ هُ جارٍ بكُ ـودُ جُ وَ

ىلَّ  تَجَ هُ يَ اللُ لَّ جَ هوَ جَ زناهُ بِاملعايصِ ، وَ بارَ رناهُ وَ م قَد جاهَ اكُ إِيّ وا اآلنَ نَحنُ وَ فانظُرُ
 ، نهُ ةُ مِ رَ وُ واملغفِ فْ َ ، والعَ رتَ ُ قَد سَ رتْ ةِ .. السِّ هِ اللَّحظَ ذِ ثلِ هَ بِمِ ةِ ، وَ اعَ هِ السّ ذِ ثلِ هَ يْنا بِمِ لَ عَ
إِن كانَ  رَ ، وَ دَ م ما صَ نكُ رَ مِ دَ إِنْ صَ م ، وَ كُ ال أَقطَعُ ن فَيضِ فَضيلِ وَ وا مِ ذُ ولُ خُ قُ يَ وَ

ةُ  ـقِّ اخلاصَّ ثاتُ احلَ و حمُادَ نا هُ لَّ املراد بِهِ هُ عَ لَ هلامِ وَ عنَى اإلِ بِمَ حي وَ عنَى الوَ أيتِ بِمَ وسُ : يَ (١) النّامُ
هِ واهللا أَعلَم . بادِ لِعِ

ولِهِ : ندَ قَ دَت عِ رَ قَد وَ يه وَ قِ بدِ اهللا بِلفَ محنِ بنِ عَ بدِ الرَّ بِيبِ عَ فاتِ لِلحَ شَ ن الرَّ (٢) األبياتُ مِ
م.. ودِهِ جُ ن تَعيِنيِ وُ ةٌ مِ نَسمَ م.. وَ ودِهِ نيِ جُ ن عَ ةٌ مِ شفَ رَ

وا لُّ ضَ مْ  داهُ هُ ن  عَ ومٌ  قَ ولُ  ـــوايَقُ لُّ قَ نا وَ ــصـرِ ــوا يفِ  عَ مُ ـــدِ د عَ قَ
وا لُّ جَ ن  لَكِ وَ الّ  كَ م  هلَ لْ  قُ الِفَ هّ يـنُ  الـجُ ـُ ــم  أَع ن أَن تَــراهُ عَ
ةْ هادَ الشَّ عالَــمُ   و   لُ خيَ يفَ  كَ ةْفَ القادَ ـداةُ  الــهُ فِيهِ  ــــم  هُ وَ م  نهُ عَ
ه بادَ عِ ـــم  ـهِ بـِ اهللا  فِـــظَ  حَ د  ـــرِ األحــــوالِقَ م يفِ سائـِ صانَـهُ وَ
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م ما كانَ . نكُ مِ
بُكَ  لُ طْ نُ ما يَ سَ أَحْ تِقارِ .. فَ ُّ االفْ بِكَ رسِ لْ حَ يفِ قَ دَ تِه ، وانْقَ نايَ امتُ عِ يْكَ نَسَ لَ بَّت عَ إِذا هَ فَ
نُ طَلَبٍ  تِقارِ أَحسَ قُك بِاالفْ قُّ طِرارُ ، تَـحَ بَ االضْ نُ ما تَطلُبُ بِهِ املواهِ أَحسَ تِقارُ ، وَ االفْ

اد : (١) مامُ احلدّ لِّها . قالَ اإلِ بِ كُ كِ بِاالضطِرارِ هو بابُ املواهِ قُ قُّ تَـحَ بُكَ ، وَ لُ طْ يَ
ي ــــزِ جْ ـــتُ بِعَ قْ قَّ ــــدْ تَـحَ يقَ وانْكِسـارِ ـــي  ـــوعِ ـضُ خُ وَ
ي ـــــرِ فَخْ صـارَ   بْـــدٌ  عَ يأَنـا  طِــرارِ واضْ ي  ـــرِ قْ فَ ـنَ  مْ ضِ
يبِّ رَ لْــمُ   عِ ـفـاينِ  كَ ـــدْ  ي(١)قَ تِيارِ ـــــــؤايلِ  واخْ ـنْ سُ مِ

م  لَكُ احلَقُّ  يّأَ  هَ بِام  وسِ  النُّفُ يَةِ  فِ وتَصْ باتِ  قَ العَ قَطْعِ  يف  وا  ذُ فَخُ  ، ذلك  تُم  فْ رَ عَ إذا 
 ² ± °)  : تَعاىل  قالَ   ، م  كُ سِ أَنْفُ ىلَ  عَ لُوا  بْخَ تَ وال   ، تَعاىل  وَ بْحانه  سُ
 Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³

ه . سِ ن نَفْ م عَ نْكُ لْ أحدٌ مِ بْخَ Æ Å )   [حممد:٣٨] فَال يَ

ن  ةٌ فيمَ يْنُه ناظِرَ عَ يِّدُ أَحبابِه ، وَ ةُ سَ يلَ سِ حابَه ، والوَ عَ رِ أَوسَ تَحَ أبْوابَه ، وَ واحلَقُّ قَد فَ
بَّةِ ،  فِ املَحَ صْ يه عىل وَ ة يف ذاكِرِ نٍ ، والنَّظَراتُ عامَّ مَ قْتٍ ، ويف كلِّ زَ ه يف كلِّ وَ رُ كُ ذْ يَ

ة . يمَ دِ وابِقِ القَ ناياتِ والسَّ عانٍ راقِياتٌ ألَهلِ العِ هلا مَ واصِ ، وَ ةٌ للخَ مَّ خاصَّ ثُ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبيات مِ
يبِّ رَ لمُ  عِ فاينِ  كَ د  ؤايلِ  واختِيارِيقَ مِن سُ
وابتِهايلِ عائِي  دُ ــدٌ يلِ  بِافتِقارِيفَ شاهِ

ما واظَبَ صادِقٌ  وهِ ، وَ جُ ن الوُ ىل أَحسَ يَت عَ ضِ ة فَقُ ادُ يفِ طَلَبِ حاجَ مامُ احلَدّ ا اإلِ قَد قاهلَ وَ
رّ املنظُوم» ص١٢٠  . غاثَة . «الدُّ كهُ اهللا بِاإلِ يُدرِ ة إِال وَ دَّ هِ يفِ شِ قُوعِ ندَ وُ ا عِ هتِ ىل قِراءَ عَ
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ن  مِ ا  هلَ بِام  يغات  رِ التَّفْ هِ  ذِ هَ  ، واه  لِسِ َال  حمَ م  لُوبِكُ قُ يفِ  لُوا  عَ ْ جتَ ال   
لُه احلَقُّ بِأَيِّ  ملا يُوصِ ى وَ لْقَ ةٍ يفِ التَنَبُّهاتِ ملا يُ دِقَّ هاتٍ وَ م إِىل تَوجُّ نكُ تاجُ مِ يعاتٍ ، حتَ رِ فْ تَ
ولِهِ ،  سُ رَ لُوبُكم بِاهللا وَ تَلِئَ قُ تَّى تَـمْ تِقاءِ ، حَ بالِ االرْ لُّقوا بِحِ تَعَ يثُ تَ م ، حَ يكُ ةٍ إِلَ يلَ سِ وَ

ا . وامهُ يهِ ممّا سِ بَّ إلَ ولُه أَحَ سُ رَ ونَ اهللاُ وَ أَنْ يَكُ كم بَ دُ قَ أَحَ قَّ لِيَتَحَ
ال زالَت  يئاً ، وَ ي شَ ي ما تُساوِ هِ  ، وَ وَ ينا يفِ إِخراجِ آثارِ السِّ ةٌ إِلَ هَ جَّ وَ ةُ مُ وَ عْ والدَّ
ه لَه ،  غَ رِّ فَ تَّى تُ ها ، حَ ىلَ إِخراجِ دَ عَ نّا التَّساعُ يد مِ نها أَنواعٌ ، تُرِ لُوبِنا مِ قُ نا وَ ورِ دُ يفِ صُ
ىل  يلِ ، عَ يالً فِيام أَمجَلَ يفِ التَّنْزِ صِ ونَه تَفْ دُ هَ ل ، تَشْ مَ م املُجْ لُ لَكُ صَّ فَ لِذا يُ ه لَكَ ، وَ لَؤُ يَمْ فَ

يبِ . نِ التَّقرِ ن أَلْسُ م اللِّسانِ مِ ن تِلْكُ عَ عَ ما تَفرَّ لِسانِ احلَبِيبِ ، وَ
 ، لةٌ مَ ندنا جمُ ي عِ يبِيّاتِ ، هِ ونِ احلَقائِقِ والغَ ؤُ ا يفِ شُ وهنَ عُ مَ تِي تَسْ هِ الَّ ذِ ةُ األَشياءِ هَ عامَّ

اد :(١) مامُ احلَدّ يِّدنا اإلِ ولُ سَ قُ يغِ ، يَ ذا التَّفرِ ها بَعدَ هَ يدُ أَنتَ تَصِ
ـهامْ لْ ـــرِ اإلِ ناطِيـسُ  أَمْ غْ سُ مِ سامْالنَّفْ نِ األَجْ ـوْ ناطِـيسُ كَ غْ وحُ مِ والرُّ
ـــهِ  التّامْ جُّ ــــدِ  التَّوَ ـنْ بَعْ ذاكَ مِ ـــرْوَ ــلِّ  ظاهِ ـــنْ وكُ ـــلِّ  باطـِ بكُ
ـــهْ ـيقَ هِ   الـحـَقِ ــــــذِ هْاهللاُ أكبَـــرْ هَ يقَ قِ  الطَّــرِ ــرِ شْ نْ  مَ قَتْ مِ ـرَ دْ أَشْ قَ
ــهْ يْقَ ثَ ةِ  الوَ وَ رْ عُ ـي  بالْ ــكْ أَخِ سِ شائِـرْفامْ يِّـــــدَ  العَ ـــكْ سَ باعُ ـيَ اتِّ هِ وَ
ـــهْ ــدايَ ــــوثَ بالـهِ ـــدَ املَبْعُ َمَّ ـــــهْحمُ الَيَ يــقِ والوِ ـقِ قِّ والتَّحْ واحلـَ
ـهْ نايَ ـفِِ  والعِ شْ ِ الكَ ـــنيْ (١)إِنْسـانَ  عَ ـــرْ ـةِ املَظاهِ لَ ـمْ ى جُ ـنـَ عْ وحَ مَ رُ وَ

نا  يِّدِ ثلَ سَ نادَ مِ مَ يُ مُ لـِ تَفهَ هِ ، فَ وحِ ن رُ خَ فِيكَ مِ د نُفِ وحِ ، فَقَ لتَ بِتِلكَ الرُّ إِذا اتَّصَ وَ

طلَعها : ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
ـــــرْ حاجِ يمْ  نَسِ يا  رْ  حاجِ يمْ  ــرْنَسِ واطِ اخلَ بِه  تَشفِي  ربَ  خَ مِن  ل  هَ
ر تُـجاوِ الَّذِي   يِّ  احلَ ريةِ  خِ ن  ـرْعَ ـرائـِ ىل السَّ ـــد أَربَى عَ وق  قَ فالشَّ

رّ املنظُوم» ص ١٣٩  . اُنظُر «الدُّ

يف معاين تفريغ 
القلب عن كلّ 
ما سو اهللا
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ن  مِ ها ، وَ وحَ ي رُ ن النَّواهِ مِ ها ، وَ وحَ رِ رُ ن األَوامِ مُ أَنتَ مِ هَ فْ تَ وحَ اهللا ، وَ يحِ ، يا رُ املسِ
وحاً ، وَ (" # $  ريُ أَنتَ رُ تَصِ ها ، فَ وحَ ن الكائِناتِ رُ مِ ها ، وَ وحَ طاباتِ رُ اخلِ
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±) قاءِ  اإللْ نَى  عْ مَ مُ  هَ فْ وتَ  ،[٥٢:الشور]   (& %

« ¼ ½ )   [غافر:١٥].

مُ  لَيهِ يَ عَ ينَ أُلقِ ذِ م الَّ ةِ ، هُ أَهلُ النَّذارَ ير» ، فَ م نَذِ : «أَنا لَكُ ولُ قُ ي(١) يَ لوِ كانَ احلَبِيبُ عَ
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬) ِه ن أَمرِ وحُ مِ الرُّ

« ¼ ½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À )   [غافر:١٥-١٦].

ءٌ ، ملَن  نا يشَ ن أَمرِ يهِ مِ لَ فَى عَ هِ ما خيَ ذِ ةُ هَ يلَ ءٌ ؟ واللَّ نا يشَ رِ ن أَمْ يهِ مِ لَ فَى عَ ل خيَ هَ وَ
تَحتاجُ  ريِ ، فَ ورِ بِاملُلكِ لِلغَ عُ يَالنُ الشُّ ذا اليَومَ أَيضاً ، ال يَزال فِينا سَ هَ املُلكُ اليَومَ ؟ وَ
ذا  ال ذاكَ ، هَ تَعاىلَ ، حاشاه يفِ ذا وَ بحانَه وَ ه سُ عَ ءٌ مَ دٍ يشَ ائِيا ، ما ألَحَ جَ هنِ رَ نّا أَن ختُ مِ
أَبوابَ  قتَ  فَطَرَ  ، تَه  لعَ خِ يتَ  سِ كُ بِهِ  تَ  قْ قَّ َ حتَ إِذا   ، بِهِ  قْ  قَّ تَـحَ مَّ  ثُ  ، هُ  قْ ذُ أَنتَ  دُ ..  املشهَ
 َّ فتَ الرسِّ رَ مّ عَ ةِ ، ثُ يَّ دِ وائِرِ األَحَ تْ بِكَ إِىل دَ جَّ ت لَكَ .. زَ تِحَ إِذا فُ يدِ ، فَ ةِ التَّوحِ يقَ قِ حَ

لِدَ  ين ، وُ هاب الدِّ يلِ بنِ شِ د بنِ عَ وس بنِ حممَّ رُ يدَ بد اهللا بنِ عَ يّ بنُ عَ لَوِ فُ بِاهللا عَ بِيبُ العارِ وَ احلَ (١) هُ
وس، كانَ  رُ يدَ د بنِ عَ هِ حممَّ مِّ دِ عَ ىل يَ بَّى عَ رَ تَ ا وَ أَ هبِ نَشَ نَة ١٣٠٣هـ وَ يم سَ ينَةِ تَرِ دِ نهُ بِمَ َ اهللا عَ يضِ رَ
سَ  رَ دَ يم، وَ ِ رَ االعتِكافَ بِرتَ قَد نَذَ ور ، وَ ني املشهُ سَ د بنِ حُ محَن بنُ حممَّ بدُ الرَّ هِ احلَبِيبُ عَ يخَ فَتحِ شَ
محنِ  بدالرَّ يلّ بنِ عَ يخ أَمحَد بن أَيبِ بَكرٍ اخلَطِيب واحلَبِيب عَ شاخيِهِ الشَّ ن مَ كانَ مِ يم وَ باطِ تَرِ يفِ رِ
نَة ١٣٨٦هـ . مَضانَ سَ يمٍ يفِ رَ رِ ينَةِ تَ دِ م ، تُويفِّ بِمَ هِ ريِ غَ يخ وَ ي بنِ شَ بدِ البارِ ور واحلَبِيبِ عَ املشهُ

تُه  هِ األنفاسِ ، كانَت والدَ ذِ بِ هَ يُوخِ صاحِ لِّ شُ ن أَجَ عتَربَ مِ يّ يُ لَوِ د بنُ عَ وابنُه احلَبِيبُ حممَّ
ِيعَ  هِ ، عاشَ مجَ يخُ فَتحِ هوَ شَ هِ وَ دِ والِدِ ىلَ يَ بَّى عَ رَ تَ نَة ١٣٣١هـ ، وَ ل سَ بِيعِ األوَّ هرِ رَ ن شَ يفِ ٦ مِ
عِظُ يفِ حولِ احلَبِيبِ  و قائِمٌ يَ هُ تهُ املَنِيَّة وَ تَّى وافَ يعِ املعاينِ حَ مِ ةِ إِىل اهللا بِجَ عوَ هِ يفِ الدَّ رِ مُ ساعاتِ عُ
ز  ناهِ مرٍ يُ ن عُ بِيعٍ الثّاينِ ١٤٠٠هـ ، عَ هرِ رَ ن شَ باح الثُّالثاء ١٧ مِ ر صَ نيِ بنِ طاهِ سَ بدِ اهللا بنِ حُ عَ

ضوان اهللا . يهِ رِ لَ تِّنيَ عَ ةَ والسِّ عَ التّاسِ



( ٢٥٠ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

 ، عبَة  الكَ رِ  ظَهْ ىلَ  عَ عدَ  صَ حتَّى   ، نْيا  الدُّ ن  مِ جْ  خيَرُ مل  وَ  ،  (١) باحٍ رَ بنَ  بِاللَ  ربَّ  صَ ي  الَّذِ
ىلَ بِالل . وْ مَ وا بِبِاللٍ وَ قُ م بَاللٌ .. حتَّى تَلحَ ى لَكُ سَ عَ

بِهِ  ةِ  لَ الصِّ  ِّ رسِ ىلَ  عَ صتَ  غُ إِذا  هلَذا  وَ  ، والكَ  مَ و  هُ كانَ  ةِ ..  البَلَّ لِ  أَهْ ن  مِ نْتَ  كُ إِذا  وَ
لُ  تَداخَ لِكَ تَ هِ ، بَعدَ ذَ واصِّ أَتباعِ ن خَ تِهِ ، مِ ياءَ أُمَّ الءِ ، أَقوِ ؤُ حبَهُ هَ لِكَ صَ لُ بَعدَ ذَ تَتَأَمَّ فَ
مْ  ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ ر تَعْ مْ أَبابَكْ ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ مْ بِالل .. تَعْ ـيهِ مِّ لَيكَ األَسامءُ ، باتْسَ عَ
نيْ  مْ احلُسَ ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ ن تَعْ مْ احلَسَ ـيهِ مِّ ف ، باتْسَ رِ يلِ تَعْ مْ عَ ـيهِ مِّ ف، باتْسَ رِ ثْامن تَعْ عُ

ف. رِ تَعْ
داً،  عُ واحِ ْعاً ، واجلَمْ ك مجَ نْدَ ةُ عِ قَ رِ ـريُ التَّفْ تَصِ ةِ .. فَ هِ العِالقَ ذِ ِّ هَ ىلَ رسِ تَ عَ صْ إِنْ غُ
لُّ  يِحِ مٍّ بِبالِك ، فَ لِّ هَ نْك يف كُ يَنُوبُ عَ لَيه ،  فَ تِامعِك عَ ةُ باجْ قَ رِّ ومُ املُتَفَ نْك اهلُمُ ي عَ تَنْتَفِ فَ
فَ  تَطِيعُ أنْ أَصِ َّك ، ال أسْ ونُ مهَ : إنَّ اهللاَ يَكُ لِّها ، أيْ ُومِك كُ َلَّ مهُ اللُه حمَ لَّ جَ هو جَ
ونَ  حٌ أنْ يَكُ ها البِدائِي ، فأَمرٌ واضِ رُ وُّ ن املُمكِنِ تَصَ ةِ ، مِ لعَ هِ اخلِ ذِ يفِ يفِ هَ ةَ التَّرشِ بْطَ غِ
تِهِ  يْنُونَ نَى كَ عْ و ؟ ما مَ مَن هُ ذا األَمر ، اآلنَ أَنْتَ مَن أَنتَ وَ ةُ هَ يقَ قِ كَ اهللاُ ، لَكِن ما حَ ُّ مهَ
كِنِ  لِ ، لَ قْ رِ العَ وُّ قَ تَصَ ةِ فَوْ لعَ هِ اخلِ ذِ يفِ يفِ هَ ِ  التَّرشْ دَ كَ أَنت ؟ مَ َّ اللِهِ مهَ جَ تِهِ وَ زَّ بِعِ
يْشَ إِال  حانَ اهللا ! ال عَ بْ ةِ ، سُ ناءَ لِ ، أَو بِالدَّ فْ ىضَ بِالسُّ يْفَ يَرْ لِّه ، كَ ذا كُ و إِىلَ هَ املَدعُ

م . هُ عَ مَ
ـــمْ عاهُ مَ لّــــقْ   عَ مُ لْبـي  ــمْقَ ـامهُ سَ وَ ـمْ   هِ ضِ ِأَرْ يف 

فِيهِ : (أَبُوبَكر  رُ  مَ عُ نا  يِّدُ سَ ولُ  قُ يَ كانَ   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ ولِ  سُ الرَّ نُ  ذِّ ؤَ مُ باح :  رَ بنُ  بِاللُ   (١)
بداً  رِ ، كانَ عَ عَ ثَّ الشَّ طَ الطُّولِ ، كَ فرَ يالً ، مُ ةِ ، نَحِ مرَ يدَ السُّ دِ نا) ، كان شَ يِّدَ أَعتَقَ سَ نا وَ يِّدُ سَ
دَّ  أَشَ بِاللُ  نا  يِّدُ سَ ى  قاسَ  ، ها  يُوخِ شُ د  أَحَ لَفَ  خَ بنَ  يَّةُ  أُمَ كانَ  تِي  الَّ حٍ  مجُ نِي  بَ ةِ  بِيلَ قَ ن  مِ ألُناس 
رَّ يفِ  ر ، واستَقَ مَ نا عُ يِّدِ ةِ سَ الفَ ودَ األبرارِ العِظامِ ، عاشَ إِىل خِ مُ دَ صُ مَ كِنَّه صَ لَ يبِ وَ أَلوانِ التَّعذِ

نَة ٢٠هـ . بِيلِهِ سَ رابِطاً يفِ سَ هِ مُ بِّ وارِ رَ لَ إِىل جِ فِيها انتَقَ امِ وَ الشّ

ـمْ امهُ كَ ي  ــدِ نـْ عِ يْـس  لَ ــرِّوَ عَ
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بِّـي (١) مْ  غِ ـوْ مْ  يَ جْ هبـِ رِّ
لِكَ العَيش .(٢) لنا يفِ ذَ اهللا يُدخِ

تُـهُ ْجَ هبَ وَ يْــــشُ   العَ نـاكَ  هُ (٢)فَ ــجِ نْتَـهِ مُ لـِ وَ ـجٍ  ـبْتَهِ لِمُ فَ

وا  قُ م ، واعشَ لِّ أَحوالِكُ ه يفِ كُ عَ قُوا مَ م واصدُ بِّكُ ىلَ رَ قبالِ عَ   تَفانُوا يفِ اإلِ
 ، امئِلِ يمِ األَخالقِ والشَّ رِ ةِ إِىل كَ قَ رِ واملسابَ لِكَ بِامتِثالِ األَوامِ ُوا ذَ وهُ ، تَرمجِ لقَ هُ حتَّى تَ لِقاءَ

لُوا. م حتَّى تُواصَ تِكُ لَ واصَ ، ومُ ذائِلِ رِ الرَّ جَ سبِ الفَضائِلِ ، واقتِالعِ شَ كَ وَ

يامَ هبِا  ةِ والقِ دمَ هِ اخلِ ذِ ونَ هَ ؤُ ظُنُّ أَنَّ شُ هِ .. يَ ورِ صُ  (٣) بَعْضُ النّاسِ لِقُ
ونُ  وهِ .. ال يَكُ جُ يعِ الوُ ن مجَ ودُ لِذاتِهِ ، واملحبُوبُ لِذاتِهِ ، مِ ا ، واملقصُ ةٌ لِذاهتِ ودَ قصُ مَ
وهِ  جُ ِيعِ الوُ ن مجَ كائِناتِه مِ واملِهِ وَ ِيعِ عَ ءٌ يفِ مجَ َبَّ يشَ تَأَتَّى أَن حيُ دِ قَط ، فَال يَ ريُ الواحِ غَ

تُه . ظَمَ اللُه وتَعالَت عَ لَّ جَ ىلَ اإلِطالقِ إِال ذاتُه جَ عَ
لِكَ  ذَ لِ  ألَجْ وَ  ، ائِقِ  الرّ م  هِ يْشِ عَ يفِ  قٍّ  رَ تَ يفِ  زالُونَ  يَ ال   ، احلَقائِقِ  هِ  هلَذِ ونَ  كُ رِ واملُدْ
املِ  كَ وَ  ، قٍّ  رَ تَ والِ  أَحْ ىلَ  عَ لَكِن   ، األَعاملِ  التِ  واصَ مُ يفِ  بِساطاتٌ  انْ هم  ندَ عِ ونُ  تَكُ
م  فِيهِ ما فِيها ، وَ امواتُ واألَرضُ وَ م السَّ رَ هلَ خَّ ونَ ألَن تُسَ يَّـؤُ يَتَهَ لَقٍّ ، فَ نِ تَ سْ حُ نَقٍّ ، وَ تَ
[اجلاثية:١٣]،     ( ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö) تَعاىل :  لِه  وْ قَ نَى  عْ مَ مُ  جَ يُرتَ

طلَعها : رَ املحضار مَ مَ مامِ عُ نا اإلِ يِّدِ ةٍ لِسَ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
بِّـــي هــــالً  بِحِ سَ يأَهــــالً وَ لبـِ قَ ســطِ  وَ ـنْ  كَ سَ ن  مَ يا 
ـي سبـِ حَ صار    اهلَوَ يفِ  بِّـــيوَ يـــــر  رَ قادِ ه  مَ ـــــذِ هَ

ة أليب النحوي. جَ رِ ةِ املُنفَ يدَ صِ ن القَ (٢) البَيتُ مِ
بِيعٍ الثّاينِ ١٤١٩هـ . هرِ رَ ن شَ يلَة األربِعاءِ ٢٠ مِ (٣) لَ

ترمجة الشوق 
إىل اهللا

يف ذكر بعض 
قواطع الطريق
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وا  م .. فَام ظُلِمُ يُودِهِ وا بِقُ ضُ يُودِ إِذا رَ لَكنَّ أَصحابَ القُ عانٍ ، وَ ن مَ ةِ مِ لِمَ تَ الكَ م حتَ كَ وَ
م . هُ سَ وا أَنفُ لَكِن ظَلَمُ وَ

دٍ  سَ حَ وَ دٍ  قْ حِ وَ  ، عٍ  فُّ رَ تَ وَ  ٍ ربُّ تَكَ وَ تَعالٍ  وَ غٍ  يْ زَ وَ  ، وابتِداعٍ  طاعٍ  انقِ يَةِ  داعِ كلُّ  يُودُ  والقُ
ا؟! ونَ هبِ ضَ رْ يفَ يَ بُ كَ جَ يقِ ، فالعَ هِ قَواطِعُ لِلطَّرِ ذِ لِكَ ، هَ ما إِىلَ ذَ وءِ ظَنٍّ وَ سُ وَ

إِنْ  يَةِ ، فَ نِ الواعِ ونُوا أَصحابَ األُذُ كُ ِبُ أَنْ يَ ذا األَمرِ ، جيَ ىلَ هَ عِنيَ عَ أَمثالُ املجتَمِ وَ
لِنيَ يفِ  ونُوا عامِ كُ نَى أَنْ يَ عْ سِ ، فَام مَ وائِبِ النَّفْ ن شَ م مِ هِ َلُّصِ يفِ ختَ م وَ تِهِ وا يفِ ذِلَّ يَّزُ تَمَ ملَ يَ

ناه ؟ عْ ا ؟ ما مَ وهنِ ؤُ ن شُ ءٍ مِ نيَ بِيشَ ةِ ، أَو قائِمِ عوَ الِ الدَّ جمَ
م  هُ وَ نايا  لِلدَّ نُونَ  ركَ يَ النّاسُ   ، لَيها  عَ وا  نافَسُ تَ م  هُ وَ الفانِياتِ  ىلَ  عَ ونَ  تَنافَسُ يَ النّاسُ 
َلَّك..  دْ حمَ م ؟ اُقعُ هتُ يزَ لِكَ ما مِ دَ ذَ عْ وا ، بَ دُ اسَ م حتَ هُ ونَ وَ دُ تَحاسَ يها ، النّاسُ يَ نُوا إِلَ كَ رَ
ةِ إِىل  مَّ لَّ اهلِ وا كُ هُ جَّ وَ م ، وَ هِ وسِ وائِبِ نُفُ وا مَع شَ بْقَ وا أَنْ ال يَ جالُه.. اختارُ املجالُ لَه رِ

م . اهُ نَقّ م وَ اهُ فّ صَ م وَ أَعاهنَ م ، فَ هِ وسِ قُدُّ
وناتِ  عُ الرُّ ن  عَ االرتِقاءِ  يفِ  م  هِ كِريِ فْ تَ يفِ   ، امليدانِ  ذا  هَ أَهلُ  رَ  تَأخَّ يَ ال  أَن  ِبُ  جيَ وَ
م،  هُ رُ ذْ نيا عُ هِ الدُّ ذِ نُوا إِىلَ هَ كَ ومُ أَيضاً إِذا رَ قُ ال يَ م ، وَ هُ نْتَظِرُ قْتَ ال يَ يَّة ؛ ألَنَّ الوَ سِ النَّفْ
ت  َ يَرسَّ تَ ورُ  واألُمُ  ، نا  وَ دْ حَ نَ  سَ أَحَ واحلادِي   ، نا  لَ حَ  ضِّ وُ بِيلُ  السَّ  ، نا  لَ يِّئَت  هُ يقُ  الطَّرِ

لَتْ ، فَام بَقِي ؟ صَ ةُ حَ نايَ َةُ أَحاطَتْ ، والعِ محْ ثِرياً ، والرَّ كَ
ه ناقِصاً ،  عُ بُه ناقِصاً ، تَواضُ ةً ، أَدَ كِينَتُه ناقِصَ هُ ناقِصاً ، سَ قارُ نِّا وَ دُ مِ زالُ الواحِ ال يَ
ونَ  هران، أَربَعُ هرٌ ، شَ تَى ؟ لَكَ شَ صَ ملاذا ؟ إِىلَ مَ ِبُّ النَّقْ نِّه ناقِصاً ، أَنتَ حتُ ن ظَ سْ حُ
يهِ ،  تَكفِ امٍ وَ ةَ أَيّ عَ دِ أَربَ هِ املَوارِ ذِ ثلِ هَ هِ املَواطِنِ يفِ مِ ذِ ثلِ هَ أيتِ إِىلَ مِ يك ، بَل يَ يَوماً تَكفِ
عُ  أَربَ يهِ  تَكفِ مَن  يها  إِلَ لُ  يَصِ وفَ  سَ وَ  ، ساعاتٍ  عُ  أربَ يه  تَكفِ مَن  يها  إِلَ لُ  يَصِ وفَ  سَ وَ
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ن بِالدٍ  لُ مِ حَ رْ يَ لَّقُ بِك ، وَ تَعَ يَ ذا يَطلُبُ لِقاءَك ! وَ (١) : هَ يلِ بِيبِ عَ وا لِلحَ َظاتٍ ، قالُ حلَ
يَتْ  ةِ قَد قُضِ هِ اللَّحظَ ذِ م : «يفِ هَ رَ ! قالَ هلَ ةً وسافَ ْظَ يكَ حلَ ملّا جاءَ نَظَر إِلَ إِىلَ بِالدٍ ، وَ
 ، (٢) ياضِ دِ الرِّ جِ سْ لُ إِىلَ مَ جُ لِكَ الرَّ لَ ذَ صَ د»، وَ يعِ املَقاصِ مِ رَ بِجَ د ظَفَ لُّها ، فَقَ طالِبُه كُ مَ
يْ  دِ لِكَ يَأيتِ إِىلَ املسجِ لَكِن سَ زالُ يفِ البَيتِ وَ وا لَه : ال يَ ّ ؟ قالُ يلِ أَلَ أَينَ احلَبِيبُ عَ سَ وَ
دَ  جَ فَوَ  ، البابِ  نْدَ  عِ إِىل  لَ  صَ وَ وَ  ، البَيْتِ  نَحوَ  بَ  هَ ذَ  ، باطِنِه  يفِ  ام  لـِ  َ ربَ صَ ما   ، يلِّ  يُصَ

رَ . سافَ يهِ وَ مَ دَ ه إِىلَ قَ أْسِ ن رَ يهِ مِ تَحَ البابَ نَظَر إلَ ملّا فَ الً ، وَ يلِ نازِ احلَبِيبَ عَ
نُوا  سِ فيُحْ  ، بُها  لَ طَ ِم  لُوهبِ قُ يفِ  عُ  قَ يَ أَهلُها  وَ  ، لَها  أَهْ تَطْلُبُ  يثَ  املوارِ أَنَّ  ةُ  الصَ واخلُ

ئْنانٍ . املِ اطْمِ ذا املِيدانَ بِكَ لُوا هَ خُ دَّ أَنْ تَدْ قُ اهللاُ املَطْلَبَ ، فَالبُ قِّ يُحَ الطَّلَبَ ، فَ
عِك  كَ يفِ تَواضُ لْ نَواقِصَ مِّ ه فِينا ؟ كَ دُّ مْ حَ كُ كَ حِ قارِ ، والضَّ م يفِ الوَ كُ لُوا نَواقِصَ مِّ كَ
ىلَ  عَ بِكَ  لْ قَ ن  مِ لِعُ  طَّ يَ قَّ  احلَ لِ  عَ اجْ  ،  (٣) اللِّسانِ عِ  تَواضُ ن  مِ لِّلْ  قَ ـ  بِيّ  لْ القَ ع  التَّواضُ ـ 

لَّم . تَـكَ ونِ ما تَ ن دُ ذا ، مِ كَ ةٍ هَ يدَ قِ عَ

مْ  ينَة قَسَ دِ نهُ بِمَ يضَِ اهللا عَ لِدَ رَ بَيشِ ، وُ يخ احلَ بد اهللا بنُ شَ ني بنُ عَ سَ د بنُ حُ يلِّ بنُ حمُمَّ مامُ عَ و اإلِ (١) هُ
ذَ  تَلمَ تَ ةَ ، وَ مَ رَّ ةَ املكَ كَّ ن أَبِيهِ يفِ مَ لمِ عَ غَ ألخذِ العِ رَّ فَ نَة ١٢٥٩هـ ، تَ ال سَ وّ هرِ شَ ن شَ يفِ ٢٤ مِ
إِىل  عادَ  وَ  ، الطّالِبِنيَ  نهاج  مِ كِتابَ  قهِ  الفِ يفِ  يهِ  لَ عَ أَ  رَ قَ وَ دَحالن  ينِي  زَ أَمحَد  يِّد  السَّ يَد  ىلَ  عَ أَيضاً 
وتَ ،  مَ رضَ نِيَ لِلتَّعلِيمِ بِحَ دٍ بُ عهَ لُ مَ هوَ أَوَّ نَة ١٢٩٠هـ وَ ور سَ باط املشهُ ا الرِّ نَى هبِ بَ ون وَ يؤُ سَ
نَة  بِيعٍ الثّاينِ سَ هرِ رَ ن شَ فاتِهِ يفِ ٢٠ مِ ةَ وَ ظَ تَّى كانَت حلَ عوةِ حَ لمِ والدَّ ةَ العِ الً رايَ ال يَزال حامِ وَ

١٣٣٣ هـ .
يؤون. ينَةِ سَ دِ بَيشِ بِمَ يلِّ احلَ بِيبِ عَ دِ احلَ ىلَ يَ نَة ١٣٠٠هـ عَ نِيَ سَ ي بُ دُ الَّذِ و املسجِ (٢) هُ

ول  قُ أَن يَ ثِ هبِا ، كَ دِّ خصِ املتَحَ عُ الشَّ نها تَواضُ مُ مِ فهَ تِي يُ تَردِيدُ األلفاظِ الَّ المِ وَ ةُ الكَ ثرَ وَ كَ (٣) هُ
بِطٍ ،  رتَ ريُ مُ ريُ صادِقٍ ، أَنا غَ لِكَ ، أَنا غَ ةٍ : أَنا لَستُ أَهالً لِذَ مَّ هِ لِّفهُ بِمُ اطِبهُ يفِ أَمرٍ أَو تُكَ ينَام ختُ حِ
ن  بَنيَ اهللا مِ ينَه وَ ذا األمر حالٌ بَ ونَ هَ ذا ، فاملطلُوبُ أَن يَكُ كَ هَ مُ وَ يئاً ، أَنا ال أَفهَ فُ شَ أَنا ال أَعرِ

هِ األلفاظِ . ذِ ريِ تِكرارٍ ملثلِ هَ غَ
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ي األَقْدامِ  خِ عِ بِاللِّسانِ ، راسِ المِ التَّواضُ لِييل كَ دادِ .. قَ مْ ظِيمِ اإلِ ن أَهلِ عَ داداً مِ نا أعْ أَيْ رَ
ةَ يفِ  زَّ م إِال العِ أَبَى هلَ ةِ هللا ، فَ لَّ جالُ الذِّ نْدَ اهللا رِ مْ عِ هُ ينَ فِيهِ بِاجلَنانِ ، فَ ورِ مُ غْ عِ مَ يفِ التَّواضُ

 ( g f e d)   [املنافقون:٨] .(١)
فاةِ دَ الوَ عْ بَ فاةِ وَ ندَ الوَ عِ احلَياةِ ، وَ

وا يـــمُ ـتَقِ ـدِّ فِيهـا واسْ وا بِاجلِْ ـذُ لِيــــلِخُ  دَ ــــوَ لِيلَـهـا أَقْ فَـــإِنَّ دَ
وهـا مُ زَ قٍ والْ ــــدْ وا فِيْهـا بصِ ـذُ (١)خُ يـلِ حِ ــــةِ والرَّ قامَ وامــاً يفِ اإلِ دَ

*     *     *
ـوائِبٍ نْ شَ لَتْ عَ املٌ خَ يَ أَعْ ها هِ رادِوَ أَوْ ةُ  ثْــرَ كَ وَ ـالقٌ  أَخْ وَ لْــمٌ  عِ وَ
ــــةٍ هَ جْ نَ فِيها  بوِ ـوْ ـعَ ا يَسْ باهبُ أَرْ ـادِوَ هّ زُ لْـــمٍ  وَ بّـادٍ بعِ َ  عُ ــمْ بَـنيْ فَهُ
ـــمْ هُ رَ دْ فَ  اهللاُ  قَ ــرَّ مٌ شَ وْ تـادِأُولئِكَ قَ أَوْ وَ كِـرامٍ  أَقْطـابٍ   َ بَـنيْ ـمْ  هُ فَ
ةٌ ي أَئِمَّ ِ رصْ ـلِ عَ نْ أَهْ نْ مَىضَ مِ ـَّ ممِ ـنادِوَ مْ بإِسْ نْهُ يقَ احلَقِّ عَ تُ طَرِ ـذْ أَخَ
ـمْ هِ ذِ ـمْ أَسـانِيدُ أَخْ نْهُ ةٌ عَ ـلَ لْسَ سَ دِمُ ـامّ ف ِ حَ ــرَ أَشْ ـودٍ وَ ْمُ ِ حمَ ـريْ إِىل خَ
ـها ي لَ ــى الَّذِ لَقَّ دْ تَ ـدٍ قَ شْ ةُ رُ يقَ ـجادِطَرِ الئِفُ أَمْ ـجادٌ خَ ـرِّ أَمْ نَ السِّ مِ
ــــذا كَ هَ نْ أَبيــــهِ  وَ ــَى عَ تَلَقّ (٢)أَبٌ يَ ـدادِ أَجْ ـنْ  آبا كِـرامٍ وَ يـا لَكَ مِ فَ

 (٢)

و ما  بْدُ نُّنٌ ، يَ َ قابِلُه حتَ يُ بُّهاً ، وَ نـَ ر تَ ثْمِ ساً ، يُ َسُّ ثُ حتَ ينٌ ، يُورِ  اإلِحساسُ زَ

ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ بَيشِ مَن قَصِ دٍ احلَ يلِّ بن حممَّ بِيبِ عَ (١) البَيتانِ لِلحَ
ـــولِ بُ  اإلِجابَـــةِ والقَ م بُشــرَ ــــولِلَكُ سُ ـــةِ الرَّ طَ ـوىلَ بِواسِ مِن الـمَ

ر» ص ١١٨ . رَ مطِ الدُّ اُنظُر «سَ
ها : طلَعُ ةٍ مَ يدَ ن قَصِ بَيشِ مِ دٍ احلَ ِّ بنِ حممَّ يلِ بِيبِ عَ (٢) األبياتُ لِلحَ

أَوالدِي دُ  أُرشِ ودِ  املحمُ كِ  املسلَ ن أَهلِ ذا الوادِيإِىلَ  بَلُ اإلِرشادَ مَ قْ ن يَ مَ وَ
ي ص٨٦  . مِ يوان احلَكَ اُنظُر الدِّ

االستعداد 
لتلقي املعاين
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ها  ومِ مُ ْتَلفُ بِعُ لحُ بِهِ النّاسُ ، واملعاينِ ختَ يَصْ ساسُ ، وَ حْ ونُ بِهِ اإلِ يَكُ تِباسُ ، وَ ولُ بِهِ االلْ زُ يَ
إِىل  ها  عُ جِ رْ مَ  ، ةٌ  قابِلَ رواحُ  واألَ ولُ  قُ والعُ  ، داداتِ  تِعْ االسْ  (١) تِالفِ واخْ  ، ها  وصِ صُ خُ وَ

ةِ . يَّ تِيعابِ اخلَلْقِ ، يفِ قَوالِبِ األَخالقِ النَّبَوِ ةِ اسْ عَ سِ ةِ ، وَ بُودِيَّ ةِ العُ يقَ قِ ةِ حَ إِقامَ
لَّ  قِّ جَ ةِ بِاحلـَ لَ ةِ ، والصِّ يَّ ةِ النَّبَوِ راثَ ةِ ، والوِ الفَ مَ يفِ إِدراكِ أَرسارِ اخلِ مَ م اهلِ وا هلَ فَعُ رْ يَ
تَّى  هِ ، حَ سِ ذا املَجالِ نَفْ هَ هِ ، وَ سِ ذا املَيدانِ نَفْ هَ ها، وَ سِ هِ األَعاملِ نَفْ ذِ اللِ هَ ن خِ اللُه ، مِ جَ
تِفاتِ  يّاتِ ، وااللْ وسِ واحلَساسِ ونِ النُّفُ ؤُ ن شُ ورُ مِ دُ امّ يَ تَعالَونَ عَ يَ ، وَ انِيِّنيَ بّ ونُوا رَ كُ يَ
ال  وَ م،  هُ دَ وانتَقَ هم  ضَ عارَ ملن  حتَّى   ، المِ  اإلسْ لِ  ألَهْ ةَ  دَّ املَوَ لُونَ  بْذُ يَ  ، رِ  املظاهِ إِىلَ 
 ، قِّنيَ َ رتَ قِيَةَ مُ رْ تَ يدينَ ، وَ تَفِ سْ ةَ مُ يِّعَ إِفادَ قابلَ أَنْ يُضَ ينَ ، مُ دِ اراةِ املنْتَقِ قْتَ يفِ ممُ تُوا الوَ وِّ فَ يُ
ن  ةِ مِ اءَ قِ بِالربَ قُّ َّ التَّحَ ونَ رسِ لَّمُ تَعَ يَ .. وَ يهِ لَ تِامدِ عَ أْنِينَةِ ، واالعْ لُونَ مَع احلَقِّ بِالطُّمَ تَعامَ يَ
ونَ  دُ هَ يَشْ ءٍ ، وَ والً يفِ يشَ ال حَ ءٍ ، وَ ةً يفِ يشَ وَّ م قُ وا هلَ دُ هَ تَّى ال يَشْ ةِ ، حَ وَّ لِ والقُ احلَوْ

. (٢) زِ نـْ ىلَ الكَ ون عَ ثُرُ عْ ةَ إِال بِاهللا».. يَ وَّ ال قُ لَ وَ وْ ال حَ يهِ «وَ لَّها إِلَ ةَ كُ وَّ لَ والقُ احلَوْ
يالت ،  ها إِىلَ تَّفْصِ ضُ ْتاجُ بَعْ تِي قَد حيَ ن املعاينِ الَّ ثِريٌ مِ عُ كَ جِ وميّاتِ تَرْ مُ هِ العُ ذِ إِىل هَ وَ

يلِه(٣) . ْصِ رِ حتَ دْ ىلَ قَ يّ ، عَ وِ يلِ القَ ذا التَفصِ قابِلُ استِيعابَ هَ يُ يِّئِ لَه ، وَ ندَ املتَهَ ذا عِ هَ وَ

صاةِ  تَّى لِلعُ ودِ حَ جُ هِ يفِ الوُ مِ كَ رِ حِ ذِكْ ه وَ رِ كْ نُ بِذِ أذَ ي يَ بْحانَ اهللا الَّذِ  سُ
 ، مِ رَ جائِبِ اجلُودِ والكَ ةِ عَ ْلَ ن مجُ مِ طاءِ ، وَ ةِ آياتِه يفِ العَ ْلَ ن مجُ ذا مِ هَ ساةِ أمثالِنا ، وَ والقُ

سبِ اختِالفِ االستِعداداتِ . ىلَ حَ ت عَ تَفاوَ (١) أَي: إنَّ فَهمَ املعاينِ يَ
عىل  لُّكَ  أَدُ أَالَ   .. يْسٍ قَ بنَ  اهللاِ  بْدَ عَ : «يا  يْسٍ قَ بنِ  اهللاِ  بْدِ لِعَ لَّمَ  وسَ وآلِهِ  يْهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلّ  صَ النَّبِيُّ  قَال   (٢)
ةَ إِالّ بِاهللاِ».  وَّ لَ وال قُ وْ ولَ اهللاِ.. قال: «ال حَ سُ : بىل يا رَ لْتُ نّةِ؟» قُ نُوزِ اجلَ نْ كُ نْزٌ مِ يَ كَ ةٍ هِ لِمَ كَ

رواه البخاري برقم (٣٩٦٨).
يلِ ىلَ قَدرِ التَّحصِ ونُ عَ هِ املعاينِ إِنَّام يَكُ ذِ يلِ هَ يَّ لِتَفصِ وِ أَي: إنَّ االستِيعابَ القَ  (٣)

الطمع يف 
صاحب احلكم 

املطلق
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ةً  هَ نَزَّ مُ تَعالِيَةً وَ مُ ةً وَ عَ واسِ ةً وَ ظِيمَ نْ عَ داً ، لَو ملَ تَكُ محَتِهِ أَبَ ال لِرَ هِ وَ مِ رَ لَ لِكَ نّا لِنَصِ إِال ما كُ وَ
صُ  ي النَّقْ فِ يَكْ المِ ، فَ ذا الكَ ن هَ يْئاً قَطُّ مِ نّا لِنَبْلُغَ شَ يْفِ .. ما كُ ِ والكَ ن احلَدِّ واحلَرصْ عَ
باً  حاجِ لِكَ  ذَ ونَ  يَكُ أَنْ  ي  فِ يَكْ  ، لِها  أَفْضَ وَ املِنا  أَعْ نِ  سَ أَحْ يفِ  ريُ  صِ والتَّقْ  ، نا  نْدَ عِ ي  الَّذِ
ال  مَ وَ رَ ال حَ بَ وَ جَ ال حَ نَعَ وَ لِكَ ما مَ عَ ذَ كِنْ مَ لَ يْفَ يفِ باقِي أَعاملِنا ؟ وَ مانِعاً ، فَكَ وَ
ذا  هَ لِّ حالٍ ، وَ هُ يفِ كُ سانَ إِحْ ه وَ مَ رَ ال أَرانا إِال كَ ضَ وَ رَ ال أَعْ لَقَ وَ ال أَغْ دَّ وَ ال صَ دَ وَ عَ أَبْ

مِ واجلُودِ . رَ ةِ الكَ ظَمَ عَ ةِ املِنَّة وَ ظَمَ ىلَ عَ لِيالً عَ ي دَ فِ يَكْ
م ،  هِ المِ م ال إِشكالَ يفِ كَ لِّهِ ينَ كُ نيَ واحلارضِ ن املاضِ وقِ مِ نِ الذَّ ونَ بِأَلْسُ املـُتَـكلِّمُ
ذا  لَّمُ بِهِ ، هَ يَتَـكَ لْبٍ عاصٍ فَ بِ قَ صاحِ هم يفِ لِسانٍ عاصٍ وَ المِ ةُ كَ ايَ ي رسِ لَكِن تَرسِ وَ
بُ  ذِّ عَ ةُ ، يُ ظَمَ نا العَ بايلِ ، هُ و مُ ال هُ طِي وَ عْ ي يُ يمُ الَّذِ رِ و الكَ يبٌ ! هُ رِ ذا غَ هَ يبٌ وَ جِ عَ
ءٌ . ْ مه يشَ كُ ال حيَ ءٍ وَ ْ لَّ يشَ مُ كُ ْكُ اللُه ! حيَ لَّ جَ بْحانه جَ بايلِ ، سُ ال يُ مُ وَ نْعِ يُ بايلِ ، وَ ال يُ وَ

م  هُ يِّدُ قَ يُ وَ م  هُ ُ ْرصُ حيَ ينَ  ذِ الَّ نْهم  مِ  ، ي  املجازِ م  كْ الـحُ الءِ  ؤُ هَ ضِ  األَرْ امُ  كّ حُ تَّى  حَ
ثَرَ  افُونه النّاسُ أَكْ ءٌ خيَ ْ ه يشَ ْرصُ ي ما حيَ ءٌ ، فالَّذِ ْ هم يشَ ُ ْرصُ ينَ ما حيَ ذِ م الَّ نْهُ مِ قانُونٌ ، وَ
 ، ومٌ  كُ حمَ ألنَّه  ؛  فِيهِ  عُ  الطَّمَ لُّ  قِ يَ بِقانُونٍ  أَو  جٍ  نْهَ بِمَ يِّدَ  املتَقَ كِنَّ  لَ وَ  ، ثَرَ  أكْ هُ  وْ جَ رَ بَّام  رُ وَ
قُّ  مِ املُطْلَقِ أَحَ بُ احلُكْ ا صاحِ فُ اخلَلْقِ ، أَمّ صْ ذا وَ ومٌ ، هَ كُ نهُ ؛ ألنَّه حمَ لُّ اخلَوفُ مِ قِ يَ وَ
ابَ  أَن هيُ لِّ جانِبٍ ، وَ ن كُ عَ فِيهِ مِ طْمَ قُّ بِأَنْ يُ أَحَ نه ، وَ افَ مِ قُّ بِأَنْ خيُ أَحَ ى ، وَ بِأَنْ يُرجَ
الءِ  ؤُ تَنيِ ، هَ بْضَ ىلَ قَ الءِ اخلَلْقُ عَ ؤُ : هَ ولُ اهللاُ قُ ف ! يَ ِّ تَرصَ بْحانَه الـمُ لِّ جانِبٍ ، سُ ن كُ مِ
لَـيَّ  م عَ نْكُ لٍّ مِ بْحانَه : لِكُ قالَ سُ (١) ، وَ ال أُبايلِ الءِ إِىلَ النّارِ وَ ؤُ هَ ال أُبايلِ ، وَ إِىلَ اجلَنَّةِ وَ

بّار . لَّ اجلَ ها ( اجلَنَّةُ والنّارُ )(٢) ، جَ لْؤُ مِ

ةً  يَّ رِّ جَ ذُ نَى فاخرَ بَ كتفه الْيُمْ هُ فَرضََ قَ لَ ني خَ مَ حِ لَقَ اهللا آدَ لَّم: «خَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ (١) قالَ النَّبِي صَ
ي يفِ  قالَ لِلَّذِ مُ ، فَ مَ ُمُ احلُْ أَهنَّ داءَ كَ وْ ةً سَ يَّ رِّ  فاخرج ذُ َ هُ الْيُرسْ تِفَ بَ كَ َ رضَ رُّ ، وَ ُمُ الذَّ أَهنَّ يْضاءَ كَ بَ

. سلِمٌ واهُ مُ » رَ الَ أُبايلِ  : إِىل النّارِ وَ َ هِ الْيُرسْ فِّ ي يفِ كَ قالَ لِلَّذِ الَ أبايل . وَ نَّةِ وَ ينِهِ : إِىلَ اجلَْ مِ يَ
ونَ  بّارُ قالَت النّارُ : يفَّ اجلَ نَّةُ والنّارُ فَ تْ اجلَ لَّم: «احتَجَّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولِ اهللا صَ سُ لِكَ قَولُ رَ دُ ذَ (٢) شاهِ
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 N) ِة ـيَةُ املـالئِكَ ـشْ ـيْفَ خَ  كَ اللَه تَــرَ لَّ جَ بَ احلُكمِ املُطْلقِ جَ ونِهِ صاحِ لِكَ وَ
م  كِنَّهُ لَ  ، بِنارٍ  وا  دُ عِّ تُوَ ال  وَ نَّةٍ  بِجَ وا  دُ عِ وُ ما  ةُ  املالئِكَ [األنبياء:٢٨]،     (  Q P O
ياسةٌ لنا  سِ هُ وَ بْحانَ نه سُ لٌ مِ يدٍ .. إِال فَضْ عِ دٍ أَو وَ عْ ون إِىلَ وَ ْتاجُ ةَ ، فَام حيَ يقَ فُوا احلَقِ رَ عَ
الءِ ال  ؤُ ا هَ نا ، وأمّ فِ عْ بَبِ ضَ ذا بِسَ يدِ ، هَ عِ دِ والوَ عْ نا بِالوَ ريْ أَتَى لَ قٌ لِلخَ وْ سَ ن ، وَ نَحْ

جاءٌ . فٌ ورَ وْ هم خَ نْدَ لِك عِ عَ ذَ بَة هلم ، ولكن مَ يدَ بالنِّسْ عِ دَ وال وَ عْ وَ
ي  الَّذِ هللا  احلَمدُ   ، يْه  إِلَ ون  ؤُ لْجَ يَ ي  الَّذِ م  هُ إِمامَ وَ م  هُ يِّدَ سَ نّا  مِ عَل  جَ ي  الَّذِ هللا  دُ  احلَمْ
لَكاً  بِطُ مَ ن : (ما أَغْ سَ َدُ بنُ حَ ذا قالَ احلَبِيبُ أَمحْ لِهَ نْساينِ ، فَ ذا النَّوعِ اإلِ ن هَ لَه مِ عَ جَ
فُ  رِ عْ يَ ي  والَّذِ  ، لَّم)  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ بِيبَ  احلَ عُ  تَّبـِ يَ ي  الَّذِ بِطُ  أَغْ لَكِن   ، ه  َ ريْ غَ ال  وَ
بِطُه  يْفَ أَغْ ا املَلَكُ كَ أَمّ بِطُه ، وَ ذا أَغْ الِحِ فَهَ لَفِ الصّ باعِ السَّ اللِ اتِّ ن خِ ه مِ بـاعِ ارَ اتِّ أَرسْ
النَّوعِ  ذا  هَ ن  مِ أَو  ةِ  املَالئِكَ ن  مِ اخلَلْقِ  يِّدُ  سَ ل  هَ وَ  ، لِكَ  ذَ رُ  وَّ تَصَ يُ فَال  ؟  ومٌ  صُ عْ مَ هوَ  وَ
عِ  النَّوْ ن  مِ لُ  ْصُ حتَ قَد  ألَنـَّه  ؛  يهِ  لَ عَ رُ  دِ قْ تَ ي  الَّذِ ءِ  ْ اليشَّ ن  عَ لَكَ  ثْ  فابْحَ إِذا  ؟  نساينِ اإلِ
األَنبِياءُ  نا  ساداتُ ا  أَمّ وَ  ، هُ  بِطُ غْ تَ ذا  فَهَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ بِيبِ  للحَ ةُ  عَ املتابَ  ّ اإلنْساينِ

نَى املساواةِ هلُم . عْ م بِمَ يهِ ولُ إِلَ صُ تَأَتَّى الوُ م ال يَ راتِبِهِ وِّ مَ لُ لِعُ سلُونَ فَ واملُرَ

تِنا  وَ عْ دَ ن  عَ قَفَ  وَ ما  اعِي  والدّ  ، ةٌ  دَ َهَّ ممُ بِيلُ  والسَّ  ، ةٌ  يَرسَّ مُ يقُ  الطَّرِ  
لَبِّي إِنْ شاءَ  ينا ؟ نُ لَ يَ عَ قِ ةٍ ، فَامذا بَ حَ ـمْ لِّ لَ ه يفِ كُ وِ دْ بالَ حَ طٌ حِ ، واحلادِي باسِ ْظَةً حلَ
هُ  جَّ تَوَ قُ األبْوابَ إنْ شاءَ اهللاُ ، نَ قُ إنْ شاءَ اهللاُ ، نَطْرُ دُ يبُ إِنْ شاءَ اهللاُ ، نَصْ اهللا ، نُجِ

 ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  ) اهللاُ  شاءَ  إنْ 
ال  ـرشاً ، وَ ه عَ عَ كْ مَ ِ ـيْئاً ، ال تُرشْ ودِ شَ جُ ه يفِ الوُ عَ كْ مَ ِ ¢ ) [األنعام:٧٩]، ال تُرشْ

محَتِي  نَّة رَ ينَهام إِنَّكِ اجلَ قَىضَ اهللا بَ م ، فَ ساكِينِهِ مَ نيَ وَ فاء املسلِمِ عَ نَّة : يفَّ ضُ قالَت اجلَ ونَ ، وَ ربِّ واملتَكَ
. سلِمٌ واهُ مُ ها» رَ لؤُ يلَّ مِ ام عَ لِكِلَيكُ ن أَشاءُ وَ بُ بِكِ مَ ذِّ ذايبِ أُعَ إِنَّك النّارُ عَ ن أَشاءُ ، وَ مُ بِكِ مَ أَرحَ

فيام يتعلّق بصدق 
اإلقبال ونفي 
االلتفات لغري 
احلقّ سبحانه 

وتعاىل
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ٌّ قَطُّ قَطُّ  ودٌ ذايتِ جُ لَيْس هلا وُ ْلُوقاتِه ، فَ ن خمَ يْئاً مِ ال شَ ال ناراً ، وَ نَّةً ، وَ ال جَ ياً ، وَ رسِ كُ
وال ، ولو أرادَ  ةٌ للزَّ زُ قابِلَ واجِ لُّها حَ ه كُ ذِ ودُ له ، هَ جُ مٌ ، الوُ دَ لُها عَ لُّها أصْ ه كُ ذِ قَطْ ، هَ

زالَت . ولَ لَ أنْ تَزُ
ياةِ،  لْمِ ، وال يف الـحَ ةِ ، وال يف العِ رَ دْ يْئاً ، وال يف القُ ه شَ عَ ثْبِتْ مَ ةِ .. ال تُ وال يف اإلرادَ

ري . يعُ البَصِ مِ بْرصِ ؛ ألنـَّه اهللا السَّ ِ .. تُ عُ ، وال يف البَرصَ مَ عِ .. تَسْ مْ وال يف السَّ
نْسِ  واإلِ نِّ  اجلِ ن  اخلَريِ مِ ةِ  هَ جْ وِ لِ  أَهْ وَ بِنا ،  حْ صَ وَ وانِنا  إِخْ ِيعَ  مجَ وَ م  اكُ إيّ وَ ينا  قِّ رَ اهللا يُ
لِّ  كُ ن  مِ لَمَ  نَسْ تَّى  حَ  ، االتِّصالِ  وائِدَ  عَ م  يْكُ لَ عَ وَ ينا  لَ عَ يدُ  عِ يُ وَ  ، بِ  واملغارِ املشارقِ  يفِ 

مَّ آمِني .  باطِناً .. آمِني اللَّهُ راً وَ جاجٍ  ظاهِ وِ اعْ
ةَ  اللَ تُم الدَّ فْ رَ إِنْ عَ ها .. أَدُّوها ، وَ ـتُم أداءَ فُ رْ إِنْ عَ ِلُوها ، وَ ةِ .. امحْ ه األَمانَ ذِ ْلَ هَ تُم محَ فْ رْ  إِنْ عَ

. رٍ لِّ ظاهِ لِّ باطِنٍ وكُ ه التّامِّ ، بِكُ جُّ ن بَعدِ التَّوَ لُ مِ ْصُ لِكَ حيَ لُّ ذَ كُ ا ، وَ وا هبِ لُّ يْها .. دُ لَ عَ

مل  ومَن  ؟  بِاملُطاعِ  أُنسٌ  لَه  ونُ  يَكُ يْفَ  كَ  .. ةِ  بِالطّاعَ أُنسٌ  لَه  نْ  كُ يَ ملَ  مَن   
بُّها  تِه ، تُـحِ أْنـَسُ بِطاعَ الً تَ بُودِ ؟ أَوَّ لُ إِىل األُنسِ باملَعْ يفَ يَصِ ةِ .. فَكَ بادَ ن له أُنسٌ بالعِ يَكُ
نهُ ،  ربَّ عَ عَ ءٌ ال يُ ْ هوَ يشَ تَح لَكَ بابَ األُنـْسِ بِه ، وَ فْ لِكَ يَ مَّ بَعدَ ذَ ا ، ثُ تَلِذُّ هبِ تَسْ ها وَ قُ شَ تَعْ وَ
المُ  ، أما الكَ فُ رِ تَعْ رُ وسَ تَنْظُ وقُ وسَ تَذُ تَحَ لَكَ هو بابَه .. سَ دٌ إِال إِنْ فَ نه أَحَ ك عَ لِّمَ كَ لَن يُ وَ

لُّهم . نه كُ لُوا مِ خَ ي دَ زامَ وقِفْ عىل البابِ الَّذِ دَّ احلِ المٍ ، شُ نِيك عنه بِكَ يُغْ دَ سَ فال أَحَ
وايِدْ ود الفَ رُ نْهُ وُ الكْ يلِ مِ وْ بابْ مَ

األنس باهللا
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مَع   ، هِ  بُودِ عْ مَ دِ  قَصْ وَ هِ  ودِ هُ شْ مَ وَ هِ  ودِ هُ شُ ىلَ  عَ نّا  مِ لٌّ  كُ حافَظَ  لَو   (١)  
رِ  ِ الظّاهِ ناكَ يفِ عاملَ هِ ، ملا كانَت هُ ودِ جُ قائِقِ سُ قاً بِحَ قِّ تَحَ هِ ، مُ ودِ جُ هِ وَ مِ رَ يالِ كَ لُّقِ بِأَذْ التَعَ

فِ . ُّ وءِ التَّرصَ مِ أَو سُ هْ ن الوَ ءٍ مِ ْ بَبِ يشَ لُ بِسَ صُ ةٌ إِال ما قَد حيَ عَ نازَ ال مُ نَةٌ ، وَ بايَ مُ
، فَهوَ  طَ النّاسِ ال يفِ النّاسِ سَ وَ بَنيَ النّاسِ ال بِالنّاسِ ، وَ لَعاشَ يفِ النّاسِ ال لِلنّاسِ ، وَ وَ
قُ  دْ صِ م بِاهللا، وَ هُ لِّمُ كَ يُ م هللا وَ لُهُ عامِ يُ م يفِ اهللا وَ اطِبُهُ عِيشُ بَنيَ اخلَلقِ لِلخالِقِ بِاخلالِقِ ، خيُ يَ

هِ اآلراب . ذِ نالُ بِهِ هَ تُ هِ العِقابُ ، وَ ذِ طَعُ بِهِ هَ قْ ي تُ و الَّذِ بِّ األَربابِ هُ ةِ إِىل رَ هَ جْ الوِ

ودَ  صُ املقْ أَنَّ  دائِامً  روا  كَّ تَذَ تَ بِأَنْ  تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ قِّ  لِلحَ صدِ  القَ إِفرادُ   (٢)  
لَو أَنَّ  دِ هذا، فَ صْ رِ القَ دْ لَ عىل قَ مَ عْ نْبَغِي أنْ يَ هُ اهللاُ .. يَ دُ وانُه ، ومَن قَصْ ضْ وَ اهللاُ ورِ هُ
ةً  ريَ لُّها يَسِ بِيلِهِ لَكانَت كُ دَ الثّانِيَةِ يفِ سَ عْ ةً بَ دَ تُها واحِ مْ دَّ قَ ثَرَ وَ وحٍ أَو أَكْ ئَةَ أَلْفِ رُ ي مِ ندِ عِ
ةٌ ،  يقَ قِ هِ حَ ذِ هَ قٌ ، وَ ذا حَ ضوانِ اهللا تَعاىل ، هَ ن رِ ةٍ مِ ظَ ةً .. جانِبَ حلَ غِريَ صَ ةً وَ ريَ قِ حَ وَ

قٌ . دْ المٌ صِ كَ وَ
م أَصالً،  هُ دَ م ؛ ألَنـَّه ما قَصَ هُ مَّ ذَ ناءُ النّاسِ وَ ه ثَ َّ صدَ هللا تَعاىلَ .. مل يَرضُ دَ القَ نْ أَفرَ إِذا فَمَ
م ،  دهُ لَ ، لَكِن إِذا ملَ يَقصِ هُ .. تَـكاسَ وْ مُّ إِنْ ذَ (٣) ، وَ خَ تَفَ وه .. انْ حُ دَ م إِنْ مَ هُ دَ لَو قَصَ فَ
دَ  لُّوا، فَال أَحَ مَ ونَ حتَّى يَ مُّ ذُ يَ ونَ وَ حُ دَ مْ م يَ هُ كْ رُ دٍ .. اُتْ دٌ لِواحِ رَ فْ ه مُ ندَ صدُ عِ كانَ القَ وَ
ه  مُ دٌ اِسْ لِيلُ واحِ ةُ والدَّ طَ هُ اهللاُ ، والواسِ مُ دٌ اسْ ودُ واحِ صُ رُ ، واملقْ خِّ ؤَ ال يُ مُ وَ دِّ قَ م يُ نْهُ مِ
نْها فَال  يْنا مِ لَ باقِي الكائِناتِ ما عَ نا ، فَ يُوخُ شُ تُنا وَ م أَئِمَّ هُ نا ، وَ نَدُ يهِ سَ يقُ إِلَ دٌ ، والطَّرِ َمَّ حمُ

ر ١٤٢٠هـ . فَ هرِ صَ ن شَ لِكَ يفِ ١٢ مِ ذَ (١) وَ
ةِ ١٤٢٠هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ يسِ  ١٨ مِ مِ ومُ اخلَ (٢) يَ

هِ بِاملدحِ . حِ ن فَرَ ةٌ عَ (٣) كِنايَ

ثمرة احلفاظ 
عىل شهود احلق 

تعاىل

إفراد القصد هللا 
تعاىل
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م،  لَيكُ ا عَ مَ هبِ ن اهللا أَنْعَ ةٍ مِ م ، أَنتُم يفِ نِعمَ كُ ثَبِّتُ أَقْدامَ يْها ، اهللاُ يُ تُ إِلَ تَفِ لْ ال نَ ها وَ دُ صُ نَقْ
تَّقِني . م ، والعاقِبَةُ لِلمُ لَيكُ ها عَ تِمُّ اهللا يُ

صادِقٌ يفِ  دٌ صالِحٌ وَ صَ قْ ونَ لَه مَ دَّ أَنْ يَكُ بِيلِ البُ ذا السَّ ائِرُ يفِ هَ  (١) السّ
ه  رِ كْ ظائِفِ شُ يامِ بِوَ هِ والقِ رِ فِ استِحالءِ ذِكْ صْ ىلَ وَ ائِرُ عَ ونُ السّ يَكُ هِ ، فَ بِّ ولِهِ إِىل رَ صُ وُ
لَمُ أَنَّ احلقَّ تَعاىلَ  عْ يَ يدُ ، وَ تَزِ سْ زالُ يَ ال يَ يدِ يفِ أَحوالِهِ وَ ن املَزِ فُ النُّقصانَ مِ رِ عْ يَ تَعاىلَ ، وَ
ر ، احلقُّ  ىلَ ظَواهِ لِ لَه عَ مَ َ بِالعَ تَرصَ قْ لَيسَ أَهالً ألَنْ يُ نه ، وَ داً مِ يَئِّسَ أَحَ لَيسَ أَهالً ألَنْ يُ
لُ  عامَ يُ ال  وَ تُه  عَ ـخادَ مُ كِنُ  مْ يُ ال  بُّ  الرَّ ذا  فَهَ  ، ذا  كَ هَ أنُه  شَ ونَ  يَكُ أَنْ  ن  عَ هٌ  نَزَّ مُ تَعاىل 
نُ  مَ ؤْ ال يُ طائِه ، وَ ن عَ نَطُ مِ قْ ال يُ َتِه ، وَ محْ ن رَ يْأَسُ مِ ال يُ ه ، وَ رُ كْ نُ مَ مَ ؤْ ال يُ والِبِ ، وَ بِالقَ

ه . بُدُ ي نَعْ بِّ الَّذِ ةُ الرَّ فَ هِ صِ ذِ هَ هُ ، فَ قابُ عِ
يْفَ  كَ ةَ وَ لِمَ لُ الكَ يْفَ تُوصِ فَ كَ رِ تَعْ اقاً فَ وّ ونَ ذَ بِّكَ أَنْ تَكُ ةَ رَ فَ تَ صِ لِمْ تَحتاجُ إِذا عَ فَ
يقَ  دِ والصَّ األَخَ  لِّمُ  تُكَ يْفَ  كَ وَ  ، يدَ  والبَعِ يبَ  رِ القَ هُ  تُواجِ يفَ  كَ وَ  ، ةَ  كِلَ املُشْ تُعالِجُ 

وقٍ . هِ األَْشياءَ بِذَ ذِ م هَ يْهِ لُ إِلَ تُوصِ واملُجايفِ فَ
مـاً ،  نا فَهْ قْ كَ ، وارزُ نْدِ ن عِ محَةً مِ آتِنا رَ امً ، وَ لْ نْكَ عِ دُ ن لَ لِّمنا مِ عَ لامً ، وَ دنا عِ بِّ زِ رَ

بِنيَ . رَّ ةِ املُقَ امَ املالئِكَ إِهلْ لِنيَ وَ سَ ظَ املُرْ فْ حِ مَ النَبِيِّنيَ وَ هْ مَّ إِنّا نَسأَلُكَ فَ اللَّهُ

ن  مِ هذا   ، م  هِ مِّ وذَ النّاسِ  ناءِ  ثَ ن  مِ  ، واه  سِ ءٍ  يشَْ بِأَيِّ  وا  حُ رَ فْ تَ ال   (٢)  
أَو   ، ثَالً  مَ فِيهِ  حِ  املَدْ إِىل  تُ  تَفِ لْ يَ ما  نّا  مِ نسانُ  اإلِ أَحياناً  وَ  ، بِهِ  وا  حُ رَ فْ تَ فال  اهللا    وَ سِ

ةِ ١٤٢١هـ . عدَ هرِ ذِي القِ ن شَ (١) يفِ ١٤ مِ
ل ١٤١٩هـ . بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ بتِ ٣ مِ يلَة السَّ (٢) لَ

يف شأن قصد 
الوصول إىل 
اهللا من خالل 

أعاملنا

يف معاين تقويم 
املعاملة مع اهللا
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يْئاً ، إِال  ةِ شَ أَلَ ه أَنَّ يفِ املسْ نْدَ أُ عِ نْشَ أُ يَ بدَ ا .. يَ ه هلَ دِّ قتِ رَ ـه ، لَكِن يفِ وَ يِّـبَةِ لَ ةِ الطَّ لَ املُعامَ
تاجُ  ءٌ ، فيَحْ ْ نه يشَ ثْبُتُ مِ المَ بِلِسانِه ، ويف باطِنِه يَ دُّ الكَ رُ أُ يَ يَبْدَ المَ ، فَ دُّ الكَ بِي أَرُ أَنَّ واجِ

ةٌ . عايَ ه وله رِ بْدِ بْحانه وتَعاىلَ ، واحلَقُّ له ألْطافٌ بِعَ نه سُ ضِ مِ رُّ رِ والتَّعَ هذا إىل النَّظَ

ةِ وهبا  وَّ لِ والقُ وْ ن احلَ ةَ التَربَِّي مِ دَ مَ قاعِ هَ فْ اعِي أنْ يَ امّتِ الدّ هِ ن مُ  (١) مِ
ة إِال بِاهللا» . وَّ لَ وال قُ وْ نَى «ال حَ عْ َّ مَ كُ رسِ رِ دْ يُ

 ، ةَ وَّ هِ احلَولَ والقُ ن نَفسِ ي عَ يَنفِ لُوكِهِ فَ سُ وقِهِ وَ قُ بِهِ يفِ ذَ قَّ تَحَ أُ يَ يَبْدَ ذا املَعنَى فَ كُ هَ رِ دْ يُ
 ، ةَ وَّ لَ والقُ هِ احلَوْ سِ ن نَفْ ةِ نافِياً عَ رَّ املِهِ املستَمِ أَعَ ةِ وَ لَ تَواصِ تِهاداتِه الـمُ ونُ يفِ اجْ ينَئِذٍ يَكُ فَحِ
والعُجبِ  الكِربِ  أَبوابُ  نهُ  عَ لِقُ  نْغَ تَ لِكَ  ذَ ندَ  عِ فَ  ، هِ  سِ لِنَفْ لَه  باً  ناسِ ال  وَ ءٍ  ْ لِيشَ عٍ  دَّ مُ  َ ريْ غَ
ن  مِ ا  هتَ رَ جَ شَ تَلَعَ  اقْ تَعاىلَ  احلَقُّ  َهُ  محِ رَ إِذا  تَّى  حَ  ، بابٍ دَ  عْ بَ باباً  لِكَ  ذَ إِىلَ  ما  وَ ورِ  رُ والغُ
 ، هِ  أُنسِ بِساطِ  ىلَ  عَ هُ  أَجلَسَ وَ  ، هِ  سِ دْ لِقُ واصطَفاه   ، رياً  تَطهِ هُ  رَ فَطَهَّ ها  ورِ ذُ جُ وَ ا  وهلِ أُصُ
ن  َتِهِ ، فَال نَسلَمُ مِ محْ ةَ رَ الوَ حَ تِهِ وَ لَ عامَ ةَ مُ ذَّ هُ لَ أَذاقَ تَعاىلَ ، وَ بْحانَه وَ و أَهلَه سُ لَه بِام هُ قابَ وَ

ها . َّ فَى رشَ تَّى نُـكْ  حَ عوَ الدَّ
ولِه  سُ لِرَ ةَ ، واملنُّ هللا وَ وَّ ال قُ ولَ لنا وَ فُ أَنَّه ال حَ رِ يدِ نَعْ دِ لِنا الشَّ ذْ بَ ةِ اجتِهادِنا وَ ي قِمَّ فَفِ

رات:١٧]. (Ö Õ Ô Ó Ò Ñ) [احلُجُ

ومُ  قُ تِمُّ وال يَ كٍّ ال يَ ٍ شَ ريْ ن غَ لَّم مِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ تِك به صَ وَ دْ يقُ قُ قِ ْ  حتَ
. لِطْ بَنيَ املسائِلِ لُومٌ ، فَال ختَ عْ ذا أَمرٌ مَ تِهِ ، هَ راثَ وِ تِهِ وَ نِيابَ تِه وَ الفَ ن أبوابِ خِ إِال مِ

قُ  قَّ تَحَ ن األَبواب ، ال تَ ولِ مِ خُ سقاطِ الدُّ ةٌ إلِ وَ عْ ةِ دَ وَ عْ هِ الدَّ ذِ نَى هَ عْ ال تَظُنُّ أَنَّ مَ وَ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤٢٠هـ . هرِ رَ ن شَ (١) يفِ ١١ مِ

يف شأن قاعدة 
ي من  التّبـرّ
ة احلول والقوّ

فيام يتعلّق بشأن 
االرتباط برجال 

اإلرث من خلفاء 
احلبيب 
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ىلَّ  تِه صَ ثَ رَ وَ ابِهِ وَ ن أَبوابِ نُوّ مِ لَفائِهِ ، وَ بِيلِ خُ ن قَ لَّم إِال مِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ةُ بِهِ صَ وَ دْ القُ
نا  يِّدِ ن بابِ سَ وانِ اهللا إِال مِ ضْ ولُ إِىلَ رِ صُ تَأَتَّى الوُ ام أَنَّه ال يَ ىلَ آلِهِ ، كَ عَ لَيه وَ لَّم عَ اهللا وسَ
م  يْهِ لَ عَ تِه  ثَ رَ وَ وَ لَفائِهِ  خُ أَبوابِ  ن  مِ إِال  دٍ  َمَّ حمُ نا  يِّدِ سَ ضوانِ  رِ إِىلَ  ولَ  صُ وُ ال  وَ  ، دٍ  َمَّ حمُ

وانُ اهللا . ضْ رِ

ولِهِ  سُ رَ ةُ بِنَبِيِّه وَ ابِطَ وابِطِ ، الرّ هِ الرَّ ذِ بِ هَ سْ ورُ النّاسِ بِحَ بِطُ أُمُ نْضَ  إِنَّام تَ
طَفَى  بِاملُصْ االرتِباطِ  إِىلَ  م  هُ منهجُ  .. نٍ  مَ زَ لِّ  كُ أَهلُ  فَ  ، لَفائِهِ  بِخُ ةٍ  رابِطَ ونِ  بِدُ أْيتِ  تَ ما 
ثِريَ  وقُ الكَ فُ نهُ يَ لِيلُ مِ بِطٌ ، القَ نْضَ هُ مُ رُ بِطَ أمْ تَ ِدُ املُرْ تَّبَ اهللاُ ، جتَ لِكَ رَ ذَ م ، كَ هِ مانـِ لَفاءُ زَ خُ

لُ بِهِ األَثـَر . ْصُ حيَ كُ وَ تَبـارَ نه يَ ريُ مِ ه ، اليَسِ ِ ريْ ن غَ مِ
يدُ النّاسَ  رِ ي يُ قائِقَ ، كالَّذِ ورِ بِال حَ رُ بِالصُّ تَخِ فْ يَ ي وَ باهِ ي يُ ثْلُ الَّذِ ةِ مِ لَ عِيفُ الصِّ ضَ
نْ  ها ، مَ بِيعُ جَ يَ رَ خَ ا األَطْفالُ وَ بُ هبِ لْعَ تِي يَ راً ملَوادِ البِناءِ الَّ وَ ذَ صُ أَخَ يُوتاً فَ م بُ ـهُ بْنُونَ لَ يَ
ا  هبِ بنَى  تُ ال  وَ  ، ا  هبِ بُوا  لْعَ يَ يْ  لِكَ نه  مِ ا  وهنَ ذُ أخُ يَ أَطفاالً  كانُوا  إِذا  إِال  ؟!  نهُ  مِ هيا  ِ رتَ يَشْ سَ
ونَ  ُ الءُ والكِبارُ والفامهِ قَ نه العُ هيا مِ ِ رتَ يَّةِ لِلبِناءِ يَشْ يقِ يُوتٌ ، لَكِن إِذا جاءَ بِاملَوادِ احلَقِ بُ

ا البُيُوتَ .  بْنُونَ هبِ يَ وَ

لِكَ يفِ أَفرادٍ ،  ىلَ ، لَكِن ذَ ورِ األُوْ صُ يُوخِ يفِ العُ نيَ والشُّ وابِطُ بَنيَ املُتَلَقِّ ناك رَ كانَت هُ
ا يفِ  وقِعاً هلَ واسُ مَ سْ زالُ الوَ سِ ، فَال يَ دْ ن القُ ها عَ نَعُ مْ سِ يَ ُوحَ النَّفْ إِال فالغالِبُ أَنَّ مجُ وَ

تِباسِ والبَأْس . االلْ

يقُ النّاسِ  دِ تَصْ َتاجٍ ، وَ ُ حمُ ريْ واسِ بِأَنَّه غَ سْ يقُ الوَ دِ تَصْ ناءِ ، وَ تِغْ اللِ أَو االسْ يُّلُ االستِقْ َ ختَ
ه،  سَ  نَفْ سِ ، أَيْ أَنْ يَرَ ةِ النَّفْ يَ ؤْ ةٌ إِىلَ رُ عَ ي راجِ هِ واطِعِ وَ ةُ القَ هِ عامَّ ذِ هم لَه ، هَ حِ دْ يفِ مَ
ةِ  طِيعَ القَ بَبَ  سَ لِكَ  ذَ كانَ  يخِ  الشِّ لَكِ  سْ مَ وَ يخِ  الشِّ ةِ  َّ مهِ وَ يخِ  الشِّ ةِ  هَ جْ وِ ن  عَ طَعَ  انقَ إِذا  فَ

يف شأن االرتباط 
لة  والصّ
باملشايخ
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طاعٍ ، اهللا  نِّي»(١) أَي بِال انْقِ وا عَ لِّغُ : «بَ بَلِّغِنيَ لَّم قالَ لِلمُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ، احلَبِيبُ صَ نهُ عَ
ِبُّ . ن حيُ لَنا فِيمَ عَ تَّى جيَ ِبُّ حَ ىلَ ما حيُ ِبُّ عَ ِبُّ ملا حيُ مَن حيُ م وَ اكُ إِيّ وابِطَنا وَ ي رَ وِّ قَ يُ

 ، هِ يْخِ قامِ شَ ىلَ مَ يذِ عَ عُ بَعْضُ التَّالمِ فِ تَ رْ قَد يَ يه اهللاُ ، وَ قِّ رَ يذِ يُ وا: إِنَّ بَعْضَ التَّالمِ هلَذا قالُ
دَ  تَقَ إِنْ اعْ سانِهِ ، فَ إِحْ يلِهِ وَ َمِ نَ العِرفانِ جلِ سَ ةِ بِهِ ، حَ لَ يَّ الصِّ وِ ونَ قَ يهِ أَنْ يَكُ لَ بُ عَ يَجِ فَ
ينَ  ذِ الَّ الكِبارَ  املشايِـخَ  دُ  نَجِ هلذا  وَ  ، حالُه  لِبَ  سُ وَ طَ  قَ سَ نهُ ..  عَ ناءَ  تِغْ االسْ أَو  عَ  فُّ َ الرتَّ
ي  ثِريِ م ، كَ يْهِ لَ دِ عَ دُّ َ ي الرتَ ثِريِ عِ هلُم ، كَ ي التَّواضُ ثِريِ م كَ هِ ىلَ أَشياخِ م عَ راتِبُهُ اعتَلَتْ مَ
ثَر  ىلَ أَكْ تَال عَ ادِ واعْ نا احلَدّ يِّدِ ثْلِ سَ مِ م كَ لَيهِ ي الثَّناءِ عَ ثِريِ م ، كَ لَيهِ م عَ افِ بِفَضلِهِ رتِ االعْ

ولُ : قُ ِه فَصارَ يَ شاخيِ مَ
ثـاينِ الـمَ بـابُ  أَرْ نَ  نِّـيَّــــةْأَيــْ لُــــومِ  اللَّـدُ والـعُ
املَعـاينِ حـابُ  أَصْ ـنَ  ــــةْأَيْ يَّ ـلُوِ العُ ــــوسِ  والنُّفُ
دَعـاينِ ـنْ  مَ ـو  عُ أَدْ يَّـــةْأَنـا   ضِ القَ ـمُ  ـكْ حُ ــذا  كَ هَ

م .(٢) وهُ عُ أَنـا اآلنَ أَدْ وينِ فَ عُ دْ ينَ كانُوا يَ ذِ أَي: الَّ
ـومٍ مُ عُ ال  ـوصٍ  صُ خُ (٢)يفِ  ـةْ ْلَ هنَ ـدِ  عْ بَ ــنْ  مِ ـةً  لَّ عَ

ي هو  ن املَقامِ الذِ تِقاءِ مِ فِ باهللاِ واالرْ نه أَنْوارَ املَعارِ دُّ مِ تَمِ سْ ِه يَ شاخيِ ن مَ ثِريٌ مِ فَصارَ كَ
م  هِ ظِيمِ تَعْ عىل  يَ  قِ بَ لِك  ذَ عَ  مَ  ، هُ  يذَ تِلْمِ كانَ  وقَد  هِ  دَ يَ عىل  قَّى  َ يَرتَ  ، ىلَ  أَعْ هو  ما  إىل  فِيه 
ذا ، حتَّى لو كانَ  كَ يْه وهَ لَ لِهم عَ فةِ فَضْ رِ عْ م ومَ يْهِ لَ م والثَّنـاءِ عَ هِ قِّ فَة حَ رِ عْ م ومَ هِ اللـِ وإجْ

يّ . واهُ البُخارِ » رَ ةً لَوْ آيَ نِّي وَ وا عَ لِّغُ لَّم: «بَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ (١) قالَ النَّبِيّ صَ
وىلَ . ةِ األُ رَّ بُ لِلمَ ةِ الثّانِيَةِ ،  النَّهلَة : الرشُّ رَّ بُ لِلمَ لَّة : الرشُّ (٢) العَ

طلَعِها : ولُ يفِ مَ قُ ةٍ يَ يدَ ن قَصِ ادِ مِ واألبياتُ لِإلِمامِ احلَدّ
ــيــىلَ ـــولٌ بِلَ ـشــغُ هأَنـــا مَ لَ ونِ مجُ ـِـيعِ الكَ ــمـ ــن جَ عَ
ـن ذا ـإِذا مـــــا قِـــيـــلَ مَ ـَ لَّــــهف ــبُّ املوَ ــوَ الصَّ ــلْ هُ قُ

» ص٢٠٠  . رّ املنظُومِ اُنظُر «الدُّ
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مَّ كانَت  وس(١) ، ثُ رُ يْدَ ن العَ ادُ : كانَت لنا اليَدُ مِ خِ ، قالَ اإلمامُ احلَدّ زَ ْ نْهم يف الربَ دٌ مِ أحَ
ن النَّبِيِّ  باط ، واآلن لنا اليَدُ مِ رْ بِ مِ دٍ صاحِ مَّ ـحَ ن مُ ت مِ مَّ صارَ يه ، ثُ قِ ن الفَ لنا اليَدُ مِ
ةٌ  قائِمَ وابِطُ  فالرَّ  . ه  ريْ وغَ يه  قِ الفَ نا  يِّدِ سَ يف  ةٌ  يدَ قَصِ له  لِك  ذَ عَ  ومَ لَّم،  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ

(٢) . ريِ اجِ املُنـِ لِكَ الرسِّ لَ ذَ وْ واكِبُ حَ لُّهم كَ ةَ ، كُ ايَ سٍ إىل ما ال هنِ لِّ نَفَ دادُ يف كُ زْ يْنَهم ، تَ بَ
واكِبُها ـمْ كَ لٍ هُ سُ فَضْ ـمْ ـهُ شَ إِنَّ (٢)فَ لَمِ ها لِلنّاسِ يف الظُّ نَ أَنْوارَ رْ ظْهِ يُ

 ، ةً  وكَ ربُ مَ كانَت   .. ةِ  بُوَّ النـُّ ةِ  لَ لسِ بِسِ ةً  بُوطَ رْ مَ كانَت  ام  هْ مَ األَعاملُ   
ثْ  ةُ ، اِبْحَ ال املادَّ رُ وَ ال املَظهَ ةُ ، وَ ثْرَ ُولُكَ الكَ لِيلٌ ، فَال هتَ قالُ لَه قَ نا ال يُ نْدَ لِيلُ عِ والقَ
لْتَ  مِ عَ إِذا  فَ  ، عِ  سْ الوُ ةَ  غايَ لُ  بْذُ تَ وَ  ، لِكَ  ذَ يفِ  رَ  النَّظَ نُ  سِ تُحْ فَ  ، لَتُك  صِ ونُ  تَـكُ يْفَ  كَ

نَى . عْ اً ومَ سّ  .. حِ رَ ياً وأُخْ نْ حُ الفالِحُ .. دُ أَنْت النّاجِ لِك فَ بِذَ

م  فُوهُ رَ ثِريٌ عَ كَ م ، وَ يْهِ لُوا إِلَ صَ ال وَ وا األَولِياءَ وَ ن النّاسِ جالَسُ ثِريٌ مِ  كَ
تَنيِ ،  عادَ فَنيِ ، ونالَ السَّ ذَ بِالطَّرَ أَخَ نيِ ، وَ َعَ بَنيَ املَقامَ َّن مجَ ثِريٌ ممِ كَ م ، وَ يْهِ لُوا إِلَ صَ وَ وَ
فَ  رِّ ةِ ، فَعُ ريَ ِ والبَصِ رَ بِالبَرصَ نَظَ وحِ ، وَ بَحِ والرُّ بَ بِالشَّ رُ قَ لْبِ ، وَ مِ والقَ سْ َ بِاجلِ رضَ حَ وَ

إِنَّه : لْ ، فَ ن حالِه فَال تَسَ لِكَ عَ دَ ذَ عْ بَ لَ ، وَ صَ لَ فَوَ أُوصِ فَ ، وَ رَ فَعَ

محنِ  بدالرَّ مامِ عَ كران ابنِ اإلِ يخِ أَيبِ بَكرٍ السَّ وسِ ابنُ الشَّ رُ يدَ بدُ اهللا العَ مام عَ و اإلِ وس : هُ رُ يدَ (١) العَ
د ١٢  ومَ األحَ يفِّ يَ تُوُ نَة ٨١١ هـ وَ ةِ سَ جَّ هرِ ذِي احلِ ن شَ ل مِ رشِ األُوَ يم يفِ العَ ِ لِدَ بِرتَ اف ، وُ قّ السَّ
تُبَ  كُ وَ ة»  و«اخلُالصَ  « و«املنهاجَ  « «التَّنبِيهَ أَ  رَ قَ  ، نَةً  سَ  ٦٥ هُ  مرُ عُ وَ هـ   ٨٦٥ مَضانَ  رَ هرِ  شَ ن  مِ
دحِ  مَ هِ وَ دحِ أَطنَبَ يفِ مَ ظه، وَ فَ تَّى كادَ أَن حيَ » حَ ينِ لُوم الدِّ وصا «إِحياء عُ صُ خُ ّ وَ زايلِ مامَ الغَ اإلِ

هِ . نِّفِ صَ مُ
لَّم . سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ دحِ النَّبِي صَ ي ، الفَصل الثّالِث يفِ مَ ريِ ةِ لِلبُوصِ دَ ةِ الربُ يدَ ن قَصِ (٢) البَيتُ مِ

األصل يف 
األعامل الصلة 
بسلسلة النبوة

ثمرة جمالسة 
األولياء 
ومعرفتهم
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هُ نْ يُكابِدُ قَ إِال مَ ـوْ فُ الشَّ ـرِ عْ عانِيهـاال يَ ـــنْ يُ ــةَ إِال مَ بابَ ال الصَّ وَ
تِي  ولِ الَّ قُ نْد بَعْض العُ فِ املحاالتِ عِ صْ وَ هُ .. كَ بْلُغْ لِك احلالِ ملن مل يَ فَ ذَ صْ إِنَّ وَ فَ
ةَ  لَذَّ ومَ ةِ  لْطَ السُّ ونَ  ؤُ شُ فُ  يَصِ ن  مَ كَ أَيضاً  ي  هِ وَ  ، ها  ودَ جُ وُ رُ  وَّ تَصَ تَ فَال   ، فِيها  رُ  كِّ فَ تُ
دُ  احلَمْ هُ  لَ فَ  ، تَسداه  اِسْ ملن  ودِه  جُ أَبوابِ  فاتِحِ  اهللا  بْحانَ  سُ  ، يِّزٍ  ـمَ مُ  ِ ريْ غَ بِيٍّ  لِصَ املُلْكِ 

تَعاىلَ . بْحانَه وَ سُ

ثِريٍ  لُوبِ يفِ كَ ساقٍ لِلقُ دُ لَه مَ نا بِأَنَّ اإلِسالمَ يُوجَ نْطِقُ لَ لُّه يَ ُ اآلنَ كُ  العاملَ
. دِ صْ قِ القَ دْ بْقَ بِصِ نا السَّ قُ زُ رْ ر فاهللا يَ ِ الظّاهِ أْنٌ يفِ عاملَ إِذا كانَ لَه شَ هاتِ ، فَ ن اجلِ مِ

إِذا   ، يحٌ  فَسِ عٌ  واسِ املَجالَ  ألَنَّ  ؛  يَهُ  قِّ رَ يُ أَنْ  احلَقُّ  لُ  بْخَ يَ ال  قِي  َ الرتَّ طْلُبُ  يَ ي  الَّذِ
تَأْيتِ  تَيلِ فَ عْ تَّى يَ ه حَ سَ لِّصُ نَفْ يُخَ يه اهللاُ فَ قِّ رَ قِّي .. يُ َ ه بِأَسبابِ الرتَّ سَ نْسانُ نَفْ خاطَبَ اإلِ

لَه احلَقائِق.(١)
ـــتْ عَ ـمَ ـــدْ  لَ لْـــبِِ قَ قَ ةٌ لِلْ قَ رِهللاِ بارِ وَ ــمِ الصُّ نْ عالَ ـرِ ال مِ ِ األَمْ نْ عاملَ مِ
ها عَ ـمَ أَجْ ــوانَ  واألَكْ ـاكَ  إِيّ ـتْكَ  طَــرِ (١)أَنْسَ وَ ىلَ  املطْلُــوب والْ تْكَ عَ فَ قَ أَوْ وَ

هلذا  وَ  ، ها  رَ دْ قَ فْتُ  رَ عَ ال  وَ ةِ  مَ دْ اخلِ قِّ  بِحَ تُ  قُمْ ما  خادِمٌ  إِال  أَنا  ما   (٢) 
نِّي ،  وَ مِ م ، بَل هُ نْكُ نُّونَه مِ تَظُ م ، فَ لَيكُ رُ عَ ظْهَ نِّي أَحياناً يَ ريُ مِ صِ َّ ، والتَّقْ صُ يفِ رَ النَّقْ أَثَّ

وينِ . ـُ لِك فَساحمِ بَبُ يفِ ذَ أَنا السَّ وَ

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) البَيتان مِ
ِ ني ال واشٍ مِن البَرشَ رِيا زائِرِي حِ حَ ردٍ مِن السَّ ر يفِ بُ طُ يلُ خيَ واللَّ

ام يفِ «القامُوس» . َطَّط كَ مِّ : ثَوبٌ خمُ رّ املنظُوم» ص٢٣٢ ، والبُـرد بِالضَّ اُنظُر «الدُّ
ل ١٤١٩هـ . بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ بتِ ٣ مِ يلَة السَّ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

طلب الرتقي 
باألخذ بأسبابه

مظهراً معنى 
االفتقار هللا



( ٢٦٦ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

تَحابِّني  ن الـمُ ِبُّ مِ يبِّ حيُ فُ أَنَّ رَ رِ َة ؛ ألَينِّ أَعْ م املساحمَ نكُ لِّها أَنا أَطْلُبُ مِ ونِ كُ ؤُ يفِ الشُّ
 ، م  بَتِهِ حْ صُ ن  عَ م  أَهلُُ سْ يَ أَنَّه  وَ  ، م  يْنَهُ بَ  (١) ةِ لَ صْ اخلِ ه  ذِ هَ ودَ  جُ وُ فِيه  بِني  تَصاحِ والـمُ فِيهِ 
كم  يْنـَ ي فِيام بَ ِ تَّى تَرسْ ُونا ، حَ م : ساحمِ أَقُولُ لَكُ َةَ ، وَ م املُساحمَ نْكُ هلذا أَنا دائِامً أَطْلُبُ مِ وَ
بِطاً بِإِنْسانٍ  تَ رْ وا أَيضاً أَنَّه إِذا خاطَبْتَ مُ لَمُ عْ لِ أَن تَ ن أَجْ كمُ البَعْض ، مِ ضِ ىلَ بَعْ البَنيْ ، عَ
اياتِ  لِكَ اإلنْسانِ ؛ ألَنَّ الرسِّ ن ذَ زءاً مِ اطِبُ جُ أَنتَ ختُ يذاً لَه .. فَ الً بِهِ أَو تِلْمِ تَّصِ أَو مُ
لَها  عَ هِ يفِ اجلَنّاتِ .. جَ يمِ ولٌ بِنَعِ غُ شْ لٌّ مَ كُ تَّى وَ بَتَها ، حَ تَعاىلَ أَثْ بْحانَه وَ ةٌ ، واهللاُ سُ قائِمَ

ي . ام هِ ى كَ بْقَ دَّ تَ لُ ، فَالبُ صَ ا ال تُفْ أَهنَّ كَ ةً ، وَ ةً قائِمَ يَ سارِ
لٌ  تَّصِ كَ .. مُ يخِ لَ بِشَ لَمُ أَنَّ املُتَّصِ عْ لِكَ تَ دَ ذَ عْ كَ ، بَ يْخِ ك إِىلَ شَ بَّام يفِ البِدايةِ أَنتَ نَظَرُ رُ
لُ  تَعامَ لِكَ تَ عُ بَعدَ ذَ جِ ها ، تَرْ أْسِ لٌ بِرَ تَّصِ ةِ .. مُ لَ لْسِ لَ بِالسِ لَمُ أَنَّ املُتَّصِ عْ تَ ةِ ، وَ لَ لْسِ بالسِّ
أْنِ  لَّم، يفِ شَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ عَ احلَبِيبِ صَ لُ مَ تَعامَ لِكَ تَ ذَ قِياً ، كَ وْ لُك فَ ونَ تَعامُ يَكُ ه ، فَ عَ مَ
تِي  ةِ الَّ نايَ ةِ أَو بِالعِ عايَ ي بِالرِّ رِ ل أَنْتَ تَدْ ينَ ، هَ ِ رصِّ قَ غاراً ، أَو مُ م صِ ينَ تَراهُ ذِ ةِ الَّ ذَ التَالمِ
أْسِ  لَ بِرَ تَّصِ فُ أَنَّ الـمُ رِ تَعْ تَقِي وَ رْ لِك تَ د ذَ ذا املِيدانِ ، بَعْ ن هَ م مِ هُ عَ لُ مَ تَتَعامَ م ؟ فَ هلَ
 ، الءِ ؤُ م هَ لُ مَع اهللا فِيهِ تَعامَ لِكَ تَ عُ بَعدَ ذَ جِ ْ اللُه ، فَرتَ لَّ جَ لٌ بِاحلَقِّ جَ تَّصِ ةِ .. مُ لَ لْسِ السِّ
رَ  ىلَ ما ظَهَ ك ثاينِ ، حتَّى عَ نْدَ رُ عِ رَ واألَمْ عُ ظَنُّك آخَ جِ ْ عَ اهللا تَعاىلَ ؟ فَريَ بُك مَ يْفَ أَدَ كَ

لٌ ثاينِ . ون لَكَ ظَنٌّ ثاينِ وتَعامُ واءِ .. يَكُ ن أَسْ لَكَ مِ
الءِ  ؤُ ِم هَ يْتَ هبِ قَ تَ بَّام ارْ رُ م ، وَ هِ دِ ةِ أَحَ فاعَ لْتَ يفِ شَ بَّام دَخَ تِقادٌ أَنَّه رُ ك اعْ نْدَ زالُ عِ ال يَ وَ
ىلَ بابِه  م ، أَنْتُم عَ يكُ دِ ذُ بِأَيْ أْخُ تَأَدَّبَ ، اهللاُ يَ تَّى تَ لَيكَ ، حَ رَ عَ  األَمْ يبِّ طَوَ طِئِنيَ ، رَ املُخْ

لِيم . تّاحُ يا عَ وَ ! يا فَ تّاح هُ مَ الفَ نِعْ دُ هللا ، وَ تّاحَ ، احلَمْ هُ الفَ سَ ى نَفْ مَّ تّاحُ ، سَ هوَ الفَ وَ

ةِ . فَ (١) أَي: الصِّ
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 ، تَرتََ بَنيَ النّاسِ لَّام اسْ هِ كُ يْخِ تِقادِ بِشَ يدَ يفِ االعْ زِ يدِ أَنْ يَ رِ نْبَغِي لِلْمُ  (١) يَ
ورَ ، أَو  يدُ احلُضُ رِ ثَالً .. فَام يُ لِسِ مَ راً يفِ املَجْ دِّ تَصَ هُ مُ يْخُ نْ شَ كُ ةِ إِذا ملَ يَ لَ فْ ن الغَ هلَذا مِ وَ
ْبُوسٌ  رِ ، حمَ وَ ورٌ بِالصُّ ْصُ ياءَ ، حمَ مَ األشْ هِ ذا ما فَ ئِزُّ ، فَهَ مَ لِسِ .. يَشْ لَّمْ يفِ املَجْ تَـكَ إِذا ملَ يَ

لِك . لَيه ذَ لُبُ عَ يَغْ ةِ احلَقائِق ، فَ فَ رِ عْ عن مَ
ذا  ها ، فَهَ قِّ قابِلُها بِحَ ِ ما يُ ريْ ن الغَ ةَ مِ عَ الفائِدَ مِ دِّ أَنَّه إِذا سَ ه إِىلَ حَ نْدَ رُ عِ لُ األَمْ قَد يَصِ
يُوخُ كانُوا  يحاً ، الشُّ حِ يامً صَ وِ قْ هُ تَ مْ وِّ قَ هِ ؛ ألَنَّه ملَ يُ يْخِ صِ شَ ىلَ نَقْ لُّ عَ دُ فٌ يَ عْ ضَ صٌ وَ نَقْ
عن  الً  فَضْ  ، نِنيَ  مِ املُؤْ ن  عَ الً  فَضْ لُوقاتِ  واملَخْ الكائِناتِ  ن  مِ يدُ  تَفِ نَسْ يْفَ  كَ ونَنا  لِّمُ عَ يُ

ةِ . لِياءِ األُمَّ ن أَوْ الً عَ نِنيَ ، فَضْ مِ لَامءِ املُؤْ عُ

طَى  لُّ ما تُعْ ةَ إِيامنِهِ ، فَكُ يقَ قِ لَ حَ مَ تَـكْ دِ اسْ قَ ذَ هللا .. فَ أَخَ طَى هللا وَ  مَن أَعْ
ن  طِيهِ هللا مِ طِيَهُ هللا ، تُعْ دَّ أَنْ تُعْ تَه هللا فَالبُ ذْ ؛ إِذا أَخَ مٍ أَو إِدراكٍ هْ لْمٍ أَو فَ ةٍ أَو عِ فَ رِ عْ ن مَ مِ
يداً،  دِ لْمـاً جَ ذَ عِ أْخُ تَّى تَ نه حَ ناءِ عَ لِيةِ اإلِ ْ ةِ ختَ هَ ن جِ مِ ه ، وَ مُ هَ فْ لِيمِ ملَن يَ لِ والتَّعْ ةِ البَذْ هَ جِ
وظاً  فُ زالُ حمَْ اللُه ، فَال يَ لَّ جَ هُ لَكَ جَ ظَ فِ لِه .. حَ ن أَجْ تَه مِ ذْ ام أَخَ لِه(٢) كَ ن أَجْ تَه مِ كْ رَ إِنْ تَ فَ

ذا.  كَ عَك وهَ مَ
ةِ  تِزادَ عِ واالسْ سُّ الٌ للتَّوَ ن لَكَ جمَ مل يَكُ تَواكَ وَ سْ تَظَلُّ يفِ مُ ك .. فَسَ نْدَ يتَ بِام عِ تَفَ ا إِن اكْ أَمّ وَ

ة. رَّ ن مَ ثَرَ مِ زائِنَهم أَكْ ون خَ غُ رِ فْ دِ يُ لِسِ الواحِ ارَ يفِ املَجْ ِد التُجّ أَبداً ، هلَذا جتَ
ولَ إِىلَ  خُ يدُ الدُّ رِ تِهِ : إِذا تُ ذَ ولُ لِبَعْضِ تَالمِ قُ نْه يَ يضَِ اهللا عَ يالين(٣) رَ نا اجلِ يِّدُ كانَ سَ

بِيعٍ الثّاينِ ١٤٢٠ هـ . هرِ رَ ن شَ بتِ ١٨ مِ يلَة السَّ (١) لَ
ة دائِامً . يادَ يهِ بَل تَطلبُ الزِّ لتَ إِلَ صَ ي وَ  الَّذِ ن أَجلِهِ : أَي ملَ تَكتَفِ بِاملستَوَ عنَى تَركِهِ مِ مَ (٢) وَ

سن املثَنَّى  بَه إِىل احلَ ي نَسَ نتَهِ يَ ى وَ وسَ بدُ القادِر بِن أَيبِ صالِح مُ فُ بِاهللا عَ مامُ العارِ يخُ اإلِ و الشَّ (٣) هُ

االعتقاد يف 
الشيوخ

يف شأن التخلية
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تَّى  جِ ، وتَعالَ إِيلَّ خالِياً حَ كَ يفِ الـخارِ مَ فَهْ كَ وَ رَ فِكْ كَ وَ لْمَ عِ لَكَ وَ قْ ك عَ ي .. اُتـْرُ نْدِ عِ
يدَ  تَفِ مٍ .. فَلَن تَسْ هْ لْمٍ أو فَ ن عِ ك مِ نْدَ وَ ما عِ هْ راً زَ عِ تَشْ سْ لَ إيلَّ مُ خُ ا أنْ تَدْ أَمّ أَمألَك ، وَ

ذا . كَ هَ رَ وَ امً آخَ لْ ذَ عِ أْخُ تَّى تَ كَ حَ غْ إِناءَ رِّ لَكِن فَ ي ، وَ نْدِ ينَئِذٍ مما عِ حِ
هْ بيــدِ عَ ــنْ  عَ رْ  مَ عُ يا  يبِّ  رَ ـلُ  فَضْ طَـعْ  انْقَ ما 
(٢) هْ يــدِ سِ طِيّاتْ  عَ ي  فـِ قْ  غارِ  (١) لِّيـنْ كُ يْـر  غَ
هْ يْـــدِ بـِ يــرْ  ـخَ والْ ـودْ  صُ املَْقْ فانَّـــهُ  ه  ـــدُ فاقْصُ
هْ يــــدِ صِ مْ وَ الزَ ــدْ بابُـــــهْ وَ ــنْ قَصَ ــــرْ مَ سِ ما خَ
(٣) يـــدهْ رِ جَ راكِــبْ  لِّيــنْ  كُ ـفْ  شُ َلْقْ  اخلْ كِ  رِ واتْ
هْ يـــــدِ زِ مَ ه  ـــرِ كْ شُ دَ  نـْ عِ واطْلُـبْ  اهللا  رِ  كُ واشْ
هْ يــــدِ عِ ــــوهِ  السَّ جُ ــــلِ الوُ ــلْكَ يفِ أَهْ خِ دْ هُ يُ لْ سَ
هْ يدِ َمِ احلْ فاتِ  الصِّ ـــلِ  أَهْ ــى  التُّقَ لْـــمِ  عِ لِ  أَهْ
هْ يـــدِ دِ هْ جَ طْـــوَ ــهُ عَ نـْ ـــهْ مِ ــلْ ساعَ مْ كُ ـهُ ي لَ لـِ
(٤) هْ تِيـــدَ عَ الْ يفِ  ما  ــــرارْ   أَسْ ـقْ   بِحَ ـــوا  قامُ قَومْ 

نَة،  هوَ ابن ١٨ سَ لَ بَغداد وَ دَخَ يالن وَ نَة ٤٧٠هـ بِجَ نه سَ يضِ اهللا عَ لِد رَ بط ، وُ ن السِّ ابنِ احلَسَ
القادِر  بدُ يخُ عَ عِي ، كانَ الشَّ ومَ بدِ اهللا الصَّ ة بنت أَيب عَ ه فاطِمَ نَة ٥٦١ هـ ، أُمّ فاتَه سَ كانَت وَ وَ
ونَ  قرُ مَ  ، طَويلَها  اللِّحيَةِ  يضَ  رِ عَ  ، درِ  الصَّ يضَ  رِ عَ  ، ةِ  القامَ بعَ  رَ  ، نِ  البَدَ يفَ  نَحِ  ، اللَّونِ  آدَم 
مكث   ، العِراق  ي  بَرارِ يفِ  سائِحاً  داً  رِّ تَجَ مُ نَة  سَ  ٢٥ ثَ  كَ مَ  ، ي  هورِ جَ وت  صَ لَه   ، بَنيِ  احلاجِ

ينِيَّة ص ١٠١  . حَ العَ وءِ العِشاءِ . اُنظُر رشَ ضُ بحَ بِوُ يلِّ الصُّ نَة يُصَ أَربَعِنيَ سَ
د . لّ واحِ عناها : كُ مَ يَّة ، وَ ةِ العامِّ لِّني : بِاللُّغَ (١) كُ

تَعاىلَ . بحانَه وَ بِّه سُ طايا رَ ةٌ بِهِ عَ (٢) أَي: حمُيطَ
واه . ىل هَ دٍ يَميشِ عَ لّ واحِ ، واملعنَى: أن كُ يد النَّخلِ رِ (٣) أَي: جَ

يم . رِ رآنِ الكَ (٤) أَي: القُ
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(١) هْ يــــدِ رِ فَ ي  رارِ دَ ـــمْ  نْهُ مِ يْنَنا  بَ ـمْ  كَ وَ ـمْ  كَ
هْ يدِ عِ وَ اهللا  نَ  مِ ى  ْشَ خيَ نْ   مَ ــفُ  صْ وَ مْ  هُ فُ صْ وَ
(٢) هْ ـيدِ جِ وَ بَـرْ  أَكْ ـهْ  نُ وْ رَ يَ ا  ـوْ تَضَ ارْ ولِ  مُ لِلْخُ
(٣) هْ األَكِيــدِ ـــودِ  هُ عُ الْ ــلِ  اهْ مانَ  الزَّ يُــونُ  عُ مْ  هُ

نا  كْ رَ أَدْ د  قَ لَ إِالّ  وَ  ، ثْلُنا  مِ بِل  قُ  .. يِّ  وِ القَ بالِ  اإلقْ لِ  أَهْ جالُ  رِ لَّ  قَ ملا   
ي  الذِ وهو  ـ  ي(٤)  ِ البَرصْ نُ  احلَسَ لِك  ذَ ول  قُ يَ  ، وصاً  لُصُ نْبِهم  جَ يف  دُّ  نُعَ نّا  كُ  .. أَقْواماً
ون  سُ رِّ دَ ني يُ سِ رِّ دَ دَ فيه مُ جَ وَ دٍ يف العِراق وَ جِ سْ ةً يف مَ رَّ لَ مَ يلِ ـ ملا دَخَ نا عَ يِّدُ ه سَ بَسَ أَلْ
تَّى جاءَ  سْ ، حَ رِّ مْ ال تُدَ ولُ لَه : أَنت .. قُ قُ يَ م وَ نهُ مُ البَعْضَ مِ وِّ قَ يُ م وَ عُ هلَ تَمِ سْ فَكان يَ

سُ . رِّ دَ ثْلُكَ يُ ه قالَ لَه : مِ عَ مِ ي سَ ِ نِ البَرصْ إِىلَ احلَسَ
لَكَ  راً ، وَ كْ دُ شُ مَّ لَكَ احلَمْ ذا املِيْدانِ ، اللَّهُ بَلُ يفِ هَ قْ ثْلَنا يُ بِريةٌ أَنَّ مِ ةٌ كَ مَ ني نِعْ ذَحلِ وَ

م . قاتَـكُ وا أَوْ تَنِمُ م واغْ يْكُ لَ ى عَ لْقَ ام يُ وا لـِ تَبِهُ الً ، فانْ املنُّ فَضْ
كانَ  نُونا  تَحَ امْ لَو  إِال  وَ  ، ةٍ  خالِصَ َةٍ  محْ رَ وَ نانٍ  حَ يُوخِ  بِشُ نا  مَ رَ أَكْ ي  الذِ هللا  دُ  احلَمْ

ها . ن نَوعِ ةٌ مِ يدَ حِ ه : أَي وَ يدَ رِ فَ ة ، وَ رَّ ي : مجَع دُ رارِ (١) دَ
ل عىل . صَّ ) أَي: حتَ دَ جَ ن (وَ ي مِ هِ وها ، وَ دُ جَ طِيَّة وَ (٢) أَي: أَكربَ عَ

وانظُر   ، ص٩٧  ر»  رَ الدُّ مطَ  «سَ اُنظُر   ، بَيشِ  احلَ د  حممَّ بنِ   ِّ يلِ عَ بِيبِ  لِلحَ ةٍ  يدَ قَصِ ن  مِ األبياتُ   (٣)
ينِي (٤: ٥٤١). يوانَ احلُمَ الدِّ

ةَ  لَمَ والة أُمِّ سَ ه مَ أُمَّ يدِ بنِ ثابِتٍ ، وَ وىلَ زَ ي ، مَ سن البَرصِ ن بنُ أَيبِ احلَ سَ مامُ التّابِعِي احلَ و اإلِ (٤) هُ
هوَ ابنُ  نَة ١١٦هـ وَ ب سَ جَ ماتَ يفِ رَ ر وَ مَ نا عُ يِّدِ ةِ سَ الفَ ن خِ يَتا مِ قِ نَتَنيِ بَ لِدَ لِسَ ة ، وُ ريّ ها خَ اسمُ
ن  ملا ماتَ احلَسَ وتاً ، وَ كُ لَ النّاسِ سُ كانَ أَطوَ الم األنبِياءِ ، وَ ه يُشبِه كَ المُ نَةُ ، كَ ثَامنِنيَ سَ تِسعٍ وَ

 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \) امء  السَّ ن  مِ نادِي  يُ نادِيا  مُ م  هُ بَعضُ  َأ رَ
ينِيَّة ص٤٨٨  . حُ العَ f) [آل عمران:٣٣] ، اُنظُر رشَ

منة اهللا بقبول 
أهل التقصري يف 
ميدان اخلدمة
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يْتِ احلَبِيب  بُ إىل بَ هَ نْتُ أَذْ ول : «كُ قُ طّاس يَ ن العَ سَ َد بن حَ رَ ، احلَبِيبُ أَمحْ رُ آخَ األَمْ
 ، سِ مْ رِ يفِ الشَّ بْحِ إىل الظُّهْ ن الصُّ نِي مِ كُ ُ يَرتْ قُ البابَ فَ أَطْرُ طّاس فَ بْدِ اهللا العَ ر بنِ عَ أَيبِ بَكَ
 : » ، قالَ تَحَ يلِ فْ تَّى يَ فُ حَ ِ ال أَنْرصَ بُ وَ هَ لِكَ ال أَذْ مَع ذَ نِي ، وَ لِّمُ كَ ال يُ لَمُ يبِ وَ عْ هوَ يَ وَ
رَ  ذْ يدُ العُ رِ ب ؛ ألنَّه يُ دٌ ذَهَ ه أَحَ لَّمَ ما كَ نا وَ قَ دارَ طَرَ نا وَ نْدَ دٌ جاءَ إِىلَ عِ «واآلنَ إِذا أَحَ

. « داً تُ أَحَ دْ جَ دٌ أَو ما وَ نا أَحَ لَّمَ ولُ : ما كَ قُ يَ وَ
 ، تَنِفُ ادِقِ تَـكْ ةُ بِالصّ عايَ تَلِفُ ، والرِّ ْ دُ ختَ تَلِفُ ، واملَقاصِ ْ مُ ختَ مَ تَلِفُ ، واهلِ ْ زائِمُ ختَ فالعَ
 : إِنْ قالَ فْ . فَ ِ نْرصَ مٌ ال يَ َدَ اسْ لْ : إنَّ أَمحْ فْ . قُ ِ وا : اِنْرصَ إِنْ قالُ فُ ، فَ رتَ بِل تَعْ وحُ املُقْ رُ وَ
ام  فْ كَ َّ تَرصَ باً فَ هَ ل النُّحاسَ ذَ َوِّ فُكَ حيُ ْ فُ . قُل له : رصَ ِ نْرصَ فُ ما ال يَ ِّ رٌ أُرصَ أَنا شاعِ
يقِ ،  رِ قَ بِالفَ لْحَ نَ يقَ ، وَ فِ تَّى نُ فِيقِ حَ ةِ ، يا اهللاُ بِالتَّوْ فَ يارِ (١) الصَّ لَ غْ نا شُ لِمْ د عَ ئْتَ ، فَقَ شِ

يَّةِ . عِ تَ بِاجلَمْ مْ رِ ذا أُكْ مَّ هَ إِذا تَ فَ
عُ  اجلَمْ يِّـئُه  يُهَ فَ  ، بُوبٍ ـْ حمَ ىلَ  عَ ه  َعَ مجَ لَيه ..  عَ داً  أَحَ عَ  ْمَ جيَ أنْ  أَرادَ  إذا  احلَقِّ  ةِ  عادَ نْ  مِ
لَ  صَ يْه .. وَ لَ تِامعُ عَ مَّ االجْ إِذا تَ ظَمِ ، فَ مامِ األَعْ ىلَ اإلِ تِامعِ عَ بُوبِ بِاالجْ لِكَ املَحْ ىل ذَ عَ
ال  المٍ ، وَ ن كَ ه(٢) مِ رُ رِّ كَ ك ما يُ رْ رُ غُ يهِ .. فَال يَ لَ عَ إِنْساناً عَ ْمَ دْ أَنْ جيَ رِ إِذا ملَ يُ ئِه ، وَ إِىلَ بارِ
لَ  واصَ بَ وَ رَّ قَ أَو غَ َّ لَو رشَ ةً ، وَ بادَ ألَ األَرضَ عِ لَو مَ لَ وَ ن أَفْعالٍ ، فَلَن يَصِ هُ مِ لُ عَ فْ ما يَ
 ، تِاممٍ ناءٍ واهْ ومٌ ، دائِمٌ يفِ عَ رُ ـْ كِنيٌ حمَ سْ بٌ ، مِ سَ كْ ن ذِي التِّجارات مَ لَيس لَه مِ ه وَ قِيامَ
ه لِرشَِّ  نْدَ ريَْ ما عِ نا خَ مْ رِ ...»(٣) ، اهللا ال حيَْ بَّ صائِمٍ ... رُ بَّ قائِمٍ يث «رُ دِ يْه حَ لَ بِقُ عَ نْطَ يَ

نا . نْدَ ما عِ

م . لَهُ مَ (١) أَي: عَ
نسان . ذا اإلِ (٢) أَي: هَ

قِي  » والبَيهَ كِ هِ ، واحلاكِمُ يفِ «املستَدرَ سنَدِ دُ يفِ مُ أَمحَ ر ، وَ مَ ن ابنِ عُ » عَ بِريِ اينِّ يفِ «الكَ واهُ الطَّربَ (٣) رَ
ةَ . يرَ رَ ن أَيبِ هُ » عَ نَنِ يفِ «السُّ
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عَ أَصنافِ  قاً مَ لُ نَ خُ ونَ أَحسَ بُ أَنْ تَـكُ يَجِ يَّةِ .. فَ عِ تَ بِاجلَمْ مْ رِ أُكْ لِكَ وَ تَ بِذَ رْ إِذا ظَفِ
ىلَ  يَّةُ عَ عِ ل اجلَمْ َ ، فَهَ ريْ رُ الغَ تَقِ ْ بْدٍ أَنَّه حيَ ىلَ عَ ه اهللاُ عَ َعَ ظُنُّ إِذا مجَ اخلَلْقِ ، بَعْضُ النّاسِ يَ
تَ  عْ تَمَ لَكِن إِذا اجْ وزُ ، وَ ُ يَةٌ ال جتَ عصِ ريِ مَ تِقارُ الغَ كَ يفِ املَعايصِ ، احْ بُوبِني تُوقِعُ املَحْ
ِبُّ يفِ  ام حيُ ِبُّ كَ مَن حيُ ِبُّ وَ ىلَ ما حيُ م عَ اكُ إِيّ نا وَ عْ ْمَ ىلَ اآلدابِ ، فاهللا جيَ كَ عَ َعَ لَيه .. مجَ عَ

عافِيَةٍ . لُطْفٍ وَ

لُّها  كُ هنَّا  ألَ ؛  عانا  رْ يَ وَ نا  تارُ خيَْ وَ ينا  تَضِ رْ يَ وَ  ، م  اكُ إِيّ وَ ثَبِّتُنا  يُ اهللا   (١)  
لُّها  لَها ، واملَراتِبُ واملَقاماتُ كُ تارُ أَهْ وَ خيَ تارُ أَهلَها ، والنّارُ هُ وَ خيَ تِياراتِه ، اجلَنَّةُ هُ بِاخْ
و  هُ  ، ذاك  وال  ذا  يف  ه  عَ مَ ءٌ  ْ يشَ دٍ  ألَحَ ما   : اهللا  بدُ  عَ احلَبِيب  قالَ   ، تَعاىلَ  ه  تِيارِ اخْ بَعُ  تَ
لِ  وائِرِ أَهْ ولِ يفِ دَ خُ لِلدُّ ه ، وَ عَ ق مَ دْ نُ لِلصِّ نا نَحْ ْتارُ ى إِنْ شاءَ اهللا خيَ سَ ْتارُ ، فَعَ ي خيَ الَّذِ

اد : نا احلَدّ يِّدُ م سَ نْهُ ينَ قالَ عَ ذِ ةِ دِينِ اهللا الَّ تِه ، أَئِمَّ دَّ وَ جالِ مَ رِ تِهِ ، وَ َ رضْ حَ
ـــهُ قَ لْ ــونَ  خَ عُ يــنِ اهللاِ  يَـدْ ـــةُ دِ ئِمَّ ــعَ  النِّداأَ ـمِ ـنْ  سَ مَ إِىل بابـهِ طُـوبَى لـِ
راً بادِ مُ يـــمِ   حِ الرَّ بِّ   الرَّ إِىل  سارَ  لَّــداوَ خَ ـمُ يـــمَ الْ ـــو النَّعِ جُ رْ تِهِ يَ لِطاعَ
التي هِ  نارِ يفِ  اهللاِ  ــذابَ  عَ ــى  شَ ْ خيَ داوَ ـــرَّ تَـمَ ــى وَ ـنْ طَغَ لَّـدُ فِيـها مَ ـخَ يُ
ـــداً مَّ ـحَ مُ نامِ  األَ يْـــرَ  خَ بــعْ  تَّ يَ  ْ ملَ داوَ َ الصَّ يلِ ـجْ  مُ ــرَ النَّدَ  بَحْ ُدَ نَبيَّ اهلْ
ــــهُ ـــالمُ ــمَّ سَ ــالةُ اهللا ثُ يْـــهِ صَ لَ (٢)عَ ـدَ ـمَ ـرِ الْ ـلِيمـاً إِىل آخِ تَسْ الةً وَ صَ

وا  دُ جتَِ نْ  لَ وَ  ، م  هِ رِ آخَ لِ  وْ قَ كَ هم  لـِ أَوَّ لُ  وْ وقَ  ، لَ  وْ القَ ذا  هَ ظُوا  فَ احْ ؟  تُم  عْ مِ سَ لْ  (٢)هَ

ال ١٤٢٠هـ . وّ هرِ شَ ن شَ دِ ٢ مِ يلَة األحَ (١) لَ
ها : طلَعُ الِ مَ ادِ قافِيَة الدّ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (٢)  األبياتُ مِ

 املِ إِىل اهلُدَ وقَ اجلَ عشُ  اهللاُ مَ دَ هَ دَ الرَّ مِن  يهِ  تَـــشِ خيَ ما  هُ   بَ ــنَّ جَ وَ

الثبات عىل مبدأ 
السابقني
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م  هلَ ولُ  قُ يَ دائِامً  هلَذا   ، ا  هبِ لَّموا  تَكَ تِي  الَّ اللِّسانِ  نيِ  بِعَ لِّمٌ  تَـكَ مُ هوَ  وَ إِال  م  هلَ ثاً  وارِ
ضارُ  واملِحْ قافُ  والسَّ يهُ  قِ الفَ ـ  م  هِ بُورِ قُ وَ م  هِ خِ بَرازِ ن  مِ م  وكُ جاؤُ لَو  ي:  لوِ عَ احلَبِيبُ 
ي  بِالَّذِ إِال  م  وكُ عُ دْ يَ نْ  لَ وَ  ، بِهِ  م  كُ لِّمُ أُكَ ي  الَّذِ المِ  بِالكَ إِال  م  وكُ لِّمُ كَ يُ نْ  لَ ـ  لَفُ  والسَّ

ةٌ . دَ ُم واحِ يْه ؛ ألَنَّ لِساهنَ م إِلَ وكُ عُ أَدْ
ةِ،  يالً يفِ األَفئِدَ ْـتاجُ تَسجِ حيَ لَّهم ، وَ اه كُ م إِيّ وهُ عُ مِّ م .. سَ كُ عَ الً مَ جَّ سَ المُ مُ إِنْ كانَ الكَ

لِك (!  ـدَ ذَ عْ بَ بِتُ ، وَ نـْ رِ يُ ـرِ والبَذْ ثْلَ الثَّمَ ةِ أو يصريَ مِ ـئِدَ لَ يفِ األَفْ ـجَّ ا إِنْ تَسَ أَمّ
ون  نِني تَـكُ دَ سِ عْ كِنٌ حتَّى بَ ـمْ ةٌ مُ رَ نْها ثَمَ أْيتِ مِ " # $ % &) [إبراهيم:٢٥]، تَ

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç) الم ن الكَ  مِ رَ راتٌ أُخْ ثَمَ
لْـبِ الطَّـيِّبِ ، (! " # $  سُ يف القَ رَ Ò Ñ Ð ) [إبراهيم:٢٤] فتُغْ

% & ) [إبراهيم:٢٥]، (© ª » ¬ ) [آل عمران:١٦٣].

؛  ةٍ قُطُوفُه دانِيَةٌ لَّ ساعَ م كُ هُ ضُ بَعْ رٍ ، وَ هْ هم يف شَ ضُ بَعْ نَةٍ ، وَ جُ يفِ سَ نْضُ هُ يَ رُ م ثَمَ هُ ضُ بَعْ
ةِ . لَ هِ املُواصَ ذِ لِ هَ ن أَجْ مِ ةِ ، وَ عَ تابَ هِ الـمُ ذِ لِ هَ ألَجْ

عُ اهللاُ  نْفَ ن أَيْن ؟ أَحياناً يَ ةُ مِ كَ َ ي الربَ رِ ما تَدْ بِلٍ ، وَ تَقْ سْ مُ بِلٍ وَ قْ لِّ مُ ةِ بِكُ لَ ن الصِّ دَّ مِ البُ
عُ  يَنْفَ سَ داً  واحِ أَنَّ  تَظُنُّ  ياناً  أَحْ أَنتَ  وَ  ، بِريٌ  كَ عٌ  فْ نَ بِهِ  عُ  قَ يَ وَ بَلُ  قْ يُ وَ  ، لَه  هُ  بَ ؤْ يُ ما  دٍ  بِواحِ
ي ، هلَذا  رٌ ، ما أَنت دارِ َ يْه رضَ دَ ىلَ يَ لُ عَ ْصُ نه أَثـَرٌ أَو حيَ ونَ مِ ا أَنْ ال يَكُ عُ لَكِن إِمّ يَنْتَفِ سَ وَ
ي  وِّ قَ ى اهللا يُ سَ يْها ، عَ لَ تِامدِ عَ مِ االعْ دَ عَ بابِ وَ ةِ األَسْ بِّكَ ، مَع إِقامَ رَ ةٍ بَ ىلَ ثِقَ ى دائِامً عَ بْقَ تَ

لّه . الم كُ ذا الكَ نَى هَ عْ مَ ل ، وَ مَ نَى العَ عْ م ما مَ كُ لِّمُ عَ يُ م وَ كُ مَ َ مهِ

ـينَهُ ــنَ اهللاُ  عَ ــودٍ أَسخَ سُ نَفسَ حَ داوَ ــهَّ سَ مُ يَـبِيتَ  ـتَّى  حَ هُ   ــرَ أَسهَ وَ
ى احلِمَ ةُ  بيَ ظَ نا  لَ دِي  هتُ تْ  حَ بَرِ ال  ـداوَ ةِ العِ فلَ ورِ يفِ غَ مِن  املسكِ والكافُ

رّ املنظُوم» ص٨٧  . اُنظُر «الدُّ
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يشِ ، قالَ  ىلَ اجلِ ةَ عَ َ أُسامَ ريْ رْ غَ وا لَه : أَمِّ ةِ ، قالُ الفَ لَ اخلِ رَ أوَّ يَّبَ األَمْ نا أَبـُو بَكرٍ تَـهَ يِّدُ سَ
 ،(١)« ةَ يْشَ أُسامَ وا جَ ذُ فِ ول: «أَنْ قُ تُ النَّبِيَّ عىل املِنْربَ يَ عْ مِ ةَ ، قَد سَ يْشَ أُسامَ وا جَ ذُ م : بَلْ أَنْفِ هلَ

نْه. َ اهللا عَ يضِ ةٌ صادِقٌ رَ لِيفَ ه ؛ ألَنَّه خَ عُ دِّ وَ ه يُ سِ ج بِنَفْ رَ ذا ، فَخَ أُ به هَ دَ لٍ أَبْ مَ لُ عَ أَوَّ فَ
مُ  لِك ، واألُمَ دَ ذَ عْ ةِ بَ يامَ َهم يفِ القِ ربَ  خَ رتَ م بِتِلْكَ اآلدابِ ! سَ هُ صَّ ي خَ بْحانَ الَّذِ سُ
تَّى  حَ  ، م  يَتِهِ لِّ بكُ ة  النُّبُوَّ رِ  بَحْ يفِ  وا  انْطَوَ ُم  ألَهنَّ ؛  بِياءُ  نْ أَ ُم  أَهنَّ كَ م  نْهُ مِ بُون  جَّ تَعَ يَ ةُ  ابِقَ السّ
قِ  وْ ن الشَّ ةٍ مِ د كانَ يفِ غايَ راقِ ، فَقَ ىلَ الفِ دُ عَ مَ تِ أَيبِ بَكر .. الكَ وْ بابِ مَ ن أَسْ وا : مِ قالُ
وه  عُ ضَ وَ ر  والظّاهِ سِّ  احلِ  ِ عاملَ يفِ  حتَّى  ؟  فِيها   َ ربَ صَ يْفَ  كَ ت  رَّ مَ رٍ  هُ أَشْ تَّة  سِ وَ نَتَنيْ  سَ

لَّم .  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ هِ صَ ِ بِجانِب قَربْ
ن  كان طِينَتِه مِ ن مَ ة مِ رَ دٍ بَذْ لِّ واحِ ضِ لِكُ ن بِقاعِ األَرْ ذَ اهللا مِ ينِ آدَم .. أَخَ وِ نْدَ تَكْ عِ
يعِ  جلَمِ ةُ  بَ ْ الرتُّ ت  ذَ أُخِ مَ  آدَ ينِ  وِ تَكْ قْتِ  وَ يفِ  وَ  ، فِيها   ُ ربَ قْ يُ تِي  الَّ ةُ  عَ البُقْ ي  هِ وَ  ، األَرْض 

ة . يامَ مِ القِ وْ مَ إِىلَ يَ ن آدَ ونَ مِ جُ رَ يُخْ ينَ سَ ذِ سادِ الَّ األَجْ
سهِ ،  بِيبِ نَفْ كانِ الـحَ كانٍ جانِبَ مَ ن مَ ةً مِ وذَ ـأْخُ رَ مَ مَ عُ ةُ ألَيبِ بَكرٍ وَ بَ ْ كانَت الرتُّ وَ
 ، يفُ ِ دُ الرشَّ سَ يهِ الـجَ فِ لِكَ املَكانَ فَ ن ذَ تُه مِ بَ رْ ت تُ ذَ ةِ ، أُخِ رَ نَوَّ ينَةِ الـمُ هوَ املكانُ يفِ املَدِ وَ
تِهِ ،  بَ رْ كانِ تُ ضِ بِمَ ُ يفِ األَرْ ربَ قْ دٍ يُ لُّ واحِ رَ ، فَكُ مَ عُ ةُ أَيبِ بَكرٍ وَ بَ ـرْ ت تُ ذَ نْبِه أُخِ ن جَ مِ وَ
ن» ،  «مِ لقةٌ بـِ تَعَ » مُ نه ( Q P O N) ، فَـ «يفِ ت مِ ذَ ي أُخِ أَي: املَكانِ الَّذِ

فِيها (U T S R ) [طه:٥٥]. نْها وَ مِ

ـطاطِ  ُ بِانحِ ه العاملَ َ ـرسِ يَ .. خَ ي كانَ بِإِمكانِهِ أَنْ يَسـرِ  النُّورُ األَكـربُ الَّذِ
قَ  دَ يدةً ملن صَ عِ ت بَ ي لَيسَ هِ دقاً ، وَ صِ امً عالِيةً وَ َ نّا مهِ يد مِ ه األُمورُ تُرِ ذِ هَ املسلِمِني ، وَ

رواه ابن عساكر.  (١)

نتيجة انحطاط 
املسلمني
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ليه(١) . ه اهللا عَ ىل مَن يَرسَّ ـريٌ عَ يسِ إِنَّه لَ مَع اهللا وَ

واتُ  هَ شَ رُ  تَقدِ ما   ، م  والهُ مَ ىلَ  عَ يئاً  شَ مون  دِّ قَ يُ ما  دقِ  الصِّ جالُ  رِ  
الله . لَّ جَ م لَه جَ واعِي ألَهنَّ ال الدَّ هم  وَ ذُ النُّفوسِ تَأخُ

لُ إِىلَ  دقِ يُوصِ لَّمُ الصِّ قالَ اهللا تَعاىلَ : (Ô Ó Ò Ñ Ð) [املائدة:١١٩] ، سُ
لُّ  ي ، كُ ةٍ يَكفِ فلَ غَ عفٍ وَ ن ضَ ما مَىضَ مِ دقِ ، وَ ىلَ الصِّ كم عَ ورَ وا أُمُ سُ أَسِّ يَّةِ ، فَ يقِ دِّ الصِّ
عتَيل  يَ ومٍ ، وَ نسانُ كلَّ يَ قَّى اإلِ كِنٌ أَنْ يَرتَ رشِ ، لَكِن ممُ بِّ العَ ىل رَ وائِمُ عَ ومٍ تَطلعُ القَ يَ
ة  ساعَ لَّ  كُ بَل   ، ممكِنٌ  ةٍ  يلَ لَ كلَّ  بَل   ، ممكِنٌ  يَوم  كلَّ   ، و  يَسمُ وَ علُو  يَ وَ عُ  فِ رتَ يَ وَ وقُ  ذُ يَ وَ
 ، م  راكُ يَ وَ م  كُ عُ يَسمَ ي  الَّذِ  ، اخلافِضِ  افِعِ  الرّ يِ  دَ يَ بَنيَ  لِكَ  ذَ لُّ  كُ  ، ممكِنٌ  ةٍ  حلَظَ لَّ  كُ وَ
ما تُعلِنُون،  ون وَ ُّ ما تُرسِ نَواياكم ، وَ لِامتُكم وَ كَ م ، وَ فاياكُ خَ م وَ كُ رُ ه ظَواهِ ندَ ي عِ يَستَوِ وَ
ثْبِتُنا  يُ يهِ ، وَ م ما يُرضِ ن طَواياكُ ليه ؛ لِيَعلَمَ مِ رضِ عَ سنُ العَ ـى حُ سَ تِه أَنتُم ، فَعَ يفِ قَبضَ

يه . رتَضِ ن يَ فِيمَ

أَن  دَّ  فَالبُ  ، نيَ  نـِ املُؤمِ طَوائِفَ  ثِّلونَ  مَ يُ نٍ  مَ زَ لِّ  كُ يفِ  ةِ  عوَ الدَّ أَهلُ   (٢)  
ةِ  فَ املعرِ قَومُ  وَ  ، جاءِ  الرَّ قَومُ  وَ اخلَوفِ  قَومُ  ةِ  عوَ الدَّ يدانِ  مَ يفِ  نا  عَ مَ لِنيَ  العامِ يفِ  ونَ  يَكُ

ون أَيضاً .  عُ واجلامِ
كمِ ذَلك املقامِ إِىل اإلِحسانِ  طالَبٌ بِحُ أَنتَ مُ قامٍ قُمتَ فَ ي أَيِّ مَ ىل أَيِّ حالٍ فَفِ عَ وَ

لُنِي  لٍ يُدخِ مَ ينِ بِعَ أَلَه : أَخربِ ما سَ ندَ بَل عِ لَّمَ ملعاذِ بنِ جَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ن قَولِ النَّبِيّ صَ (١) اقتِباسٌ مِ
واهُ أَمحَد . » رَ يهِ لَ هُ اهللا عَ َ ن يَرسَّ ىلَ مَ ريٌ عَ هوَ يَسِ ظِيمٍ وَ ن عَ أَلْتَ عَ : «لَقَد سَ . فَقالَ َنَّةَ اجلْ

ل ١٤٢٢هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ يسِ ٢٣ مِ مِ يلَة اخلَ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

يف شأن الصدق 
والتعلق به

خدمة كل 
صاحب مقام يف 

مقامه
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كِ  إِىل التَّدارُ لَّ ، وَ جَ زَّ وَ جهِ احلقِّ عَ صدِ وَ إِىل االجتِهادِ لِقَ دِّ اخلَلَلِ ، وَ إِىل سَ لِ ، وَ مَ يفِ العَ
مِ اخلَوفِ  دَ ىل قَ واءً قُمتَ عَ يةِ ، سَ إِىل التَّضحِ إِىل البَذلِ وَ ةِ ، وَ لَ إِىل املواصَ دقِ وَ إِىل الصِّ وَ
ةِ  فَ ىل املعرِ بِّهِ ، أَو قُمتَ عَ بِ املنـَ قِ املرغِّ جاءِ املشوِّ مِ الرَّ دَ ىل قَ جِ املقلِقِ ، أَو قُمتَ عَ املزعِ

عاً . ةِ املكانِ .. أَو كنتَ جامِ فِيعَ انِ .. رَ ليّةِ الشّ عَ
بِالتَّقهقرِ  الرِّىض  ي  نفِ يَ وَ  ، لَ  والتَّخاذُ لَ  التَّكاسُ ي  نفِ يَ املقاماتِ  ه  ذِ هَ ن  مِ قامٍ  مَ كلُّ 
تَناىفَ مَع الرِّىض  قِّي ، بَل يَ دمِ الرتَّ عَ دمِ استِصالحِ النَّفسِ وَ ي الرِّىض بِعَ نفِ يَ رِ ، وَ والتَّأخُّ
وفِ أَو  ن أَهلِ اخلـَ نتَ مِ جاءِ أَو كُ ن أَهلِ الرَّ نتَ مِ واءً كُ ةٍ سَ يادَ ةٌ بِال زِ يلَ لَ ومٌ وَ مرَّ يَ أَن يَ

عا . نتَ جامِ كُ
رضاتِهِ تَعاىلَ واستِصالحِ  بِيلِ مَ ىل سَ م عَ كُ مُ أَقدامَ قوِّ يُ م وَ كُ سَ ونَ بِهِ أَنفُ كُّ زَ دَ ما تُ لَن نَجِ
 ، ذا املجالِ يف هَ ذا امليدانِ وَ م يفِ هَ دقِكُ صِ م وَ ثلَ تَفانِيكُ نها مِ م وانتِزاعِ األَسواءِ مِ كُ سِ أَنفُ
ال   ، ليَسأَلْ  فَ جهٍ  وَ أَيِّ  ن  مِ سالةِ  والرِّ أنِ  الشَّ بِ  صاحِ ؤالِ  سُ ىلَ  عَ م  نكُ مِ ةٌ  قُدرَ لَه  مَن  وَ
امليدانِ  ذا  هَ يفِ  التَّفاين  مَع  ةِ  دمَ اخلِ يفِ  قتُم  دَ صَ وَ هتُم  تَوجَّ إِذا  لَكم  ى  أَنقَ وَ أَصفَى  دُ  نَجِ

لِ . مَ ذا العَ ن هَ ذا املجالِ مِ يف هَ وَ
المِ  ذا الكَ ىل هَ ةِ عَ يامَ ومِ القِ لينا يفِ يَ عباً عَ لِكَ .. كانَ احلَسابُ صَ ذَ إِنْ ملَ يَكنِ األَمرُ كَ فَ
ةَ  يحَ بِلتُم النَّصِ يهِ ، هلَذا إِذا قَ لَ بُ عَ يُحاسَ لِه فَ مَ ن عَ نسانِ مِ المَ اإلِ تَـكلَّمُ بِهِ ؛ ألَنَّ كَ ي نَ الَّذِ
ظِيمِ  دنان ، عَ ن عَ ى مِ ةِ أَوصافِ املنـتَقَ ذُ أَلبِسَ أَخْ محنِ ، وَ دقُ مَع الرَّ ذا امليدانُ ، الصِّ فَهَ

ىل قَدرِ قُربِكم اآلنَ . داً عَ نه غَ م مِ بُكُ قرِّ أنِ ، الَّذي يُ الشَّ
 ، ـلُها  يَدخُ الَّتي  اجلنَّةُ  ناكَ  هُ وَ  ، ه  مُ تقدُّ ناكَ  هُ وَ  ، ه  دِ محَ لِواءُ  ناكَ  هُ وَ  ، هُ  وضُ حَ ناكَ  هُ
املِه ،  رُ كَ ظهَ نا مَ هُ تُهُ ، وَ نايَ نا عِ هُ تُهُ ، وَ مَّ هِ نا مُ هُ ه ، وَ نا اهتِاممُ هُ ه ، وَ ـمُّ نا هَ هُ نا دِينُه ، وَ هُ وَ
محةِ  ةِ بِالرَّ يامَ ومِ القِ ةِ للعاملنيَ إِىل يَ لةِ العامَّ سالةِ الكامِ لِ الرِّ يَّته يفِ محَ وصِ صُ ظهرُ خُ نا مَ هُ وَ
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ري  نَّةٍ واستِظاللٍ بِلِواءِ احلَمدِ إِىل غَ جَ وضٍ وَ ن حَ رنا مِ كَ ىل ما ذَ ودُ عَ رُ لَيسَ الوُ هليَّةِ ، فَ اإلِ
نا .  راتٍ لِذلك الذي ذَكرته لكم هُ ثَمَ وعاً وَ فُرُ تائِجَ وَ ذَلك إِال نَ

لُ إِىل احلظائِرِ  يفَ نَدخُ كَ بُ اآلنَ ، وَ نَرشَ دُ وَ يفَ نَرِ كَ يفَ نَستَظِلُّ اآلنَ ! وَ وا كَ فانظُـرُ
نانٍ  بِيتُونَ يفِ جِ يَ َّن يَظلُّونَ وَ هِ ، ممِ رِ أَخّ مانِ مَع تَ ذا الزَّ دقٍ يفِ هَ ليَكونَنَّ أَهلُ صِ اآلنَ ، وَ

ذا امليدانِ .  م يفِ هَ دقِهِ محنِ بِصِ ن قُربِ الرَّ مِ

جَ  ناهِ بِمَ بادِئ وَ لُوا مَع النّاسِ بِمَ تَعامَ ذا امليدانِ أَن يَ لِنيَ يفِ هَ نبَغِي للعامِ   يَ
ةٌ  مَن لَه سابِقَ لةُ ، وَ ينُ املعامَ ها ، والدِّ كَ تَدارَ بُ أَنْ نَ هِ النَّواقِصُ يَـجِ ذِ هَ بِوجهاتٍ ، فَ وَ

يبَه . كُ نَصِ يُدرِ
مون يفِ إِدخالِ النّاسِ  كَّ تَحَ ةِ ال يَ عوَ أَهلُ الدَّ داً ، فَ روا أَحَ تَقِ م أَنْ ال حتَ وا يفِ بالِكُ عُ ضَ
فاءِ  ورونَ بِصَ أمُ مَ ونَ بِالبَيانِ هلُم ، وَ ورُ أمُ م مَ نها ، بَلْ هُ هم مِ اجلنَّةَ أَو النّارَ أَو إِخراجِ
نا،  جالُ ي ارتَضاهُ رِ ىل اخلُلُقِ الَّذِ بِالثَّباتِ عَ دونَ ، وَ يَجتَهِ ورونَ بِاجلُهدِ فَ أمُ مَ ائِر ، وَ الرسَّ
ودِ  جُ سنِ البَيانِ ، مَع وُ حُ ولِ ، وَ زنِ القَ وَ سنِ الظَّنِّ ، وَ حُ سوخِ وَ لُقِ الثَّباتِ ، والرُّ خُ
نُ ألَصحابِنا  كُّ أخذَ التَّمَ تَّى يَ دِ يفِ بَواطِنِنا ، حَ واعِ هِ القَ ذِ رسِ هَ غَ نا وَ ندَ ةِ الثَّباتِ عِ دَ قاعِ

ـنيِ . ن اليَقِ أنِينَةِ  املستَقاةِ مِ بِالطُّمَ

جودِ  وُ مَع  محةِ  والرَّ رصِ  احلِ وجودُ  الكِ  والسّ هِ  جِّ املتَوَ ىل  عَ ـتَلطْ  خيَ ال   
الِكِ  والسّ اعِي  الدّ ن  مِ ه  ذَ أخَ مَ ذاً  آخِ والرِّىض  التَّسليمُ  ونَ  يَكُ أَن  بُ  يَجِ فَ  ، التَّسليمِ 
ما  وَ محةِ  والرَّ ةِ  قَ فَ الشَّ ودِ  جُ وُ وَ رصِ  احلِ ودِ  جُ وُ مَع  وَ الوسعَ  بَذلِهِ  مَع   ، هِ  جِّ واملـتَوَ
رصِ  احلِ ودَ  جُ وُ التَّسلِيمِ  ودُ  جُ وُ دُ  فقِ يُ ال   ، رَ  اآلخَ ا  مهُ دُ أَحَ دُ  فقِ يُ ال  يثُ  بِحَ ذَلك،  إِىل 

خماطبا املرتبطني 
من العاملني يف 
عوة ميدان الدّ

يف شأن 
ضابط اجلمع 
بني احلرص 
والتّسليم
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ودَ التَّسلِيم والرِّىض . جُ عيِ وُ رصِ والسَّ ودُ احلِ جُ دُ وُ فقِ ال يُ ، وَ عيِ والسَّ
وصاً  صُ يهِ خُ يَقضِ هُ وَ رُ دِّ قَ نا فِيام يُ بِّ ن رَ ن الرِّىض عَ رٍ مِ يبٍ وافـِ ىل نَصِ ونَ عَ ب أَنْ نَكُ جيَ
بَّدونُ  تَعَ ه ، إِنَّام نَحنُ مُ ريُ ما أَرادَ ينَ أَنَّه لَن يَكونَ غَ ـدِ عتَقِ يدُ ، مُ رِ ام يُ يدُ كَ رِ وماً بِام يُ مُ عُ وَ
رصِ  رحِ واحلُزنِ واحلِ كلُّ الفَ ذا ، وَ ىل هَ زنِ عَ َذا واحلـُ رحِ هبِ ذا ، والفَ ىل هَ رصِ عَ بِاحلِ
ال  يئاً وَ ُ شَ ـريِّ هِ األَحوالِ ال تُغَ ذِ لُّ هَ مِ االهتِاممِ بِهِ ، كُ دَ رنا بِعَ لِّ ما أُمِ مِ االهتِامم بِكُ دَ عَ وَ

ن األَحوالِ . ه بِحالٍ مِ سُّ ال متَ فاءً يفِ جانِبِ الرِّىض ، وَ رُ صَ دِّ تُكَ
مَع  لبِكَ  قَ وَ باطِنِكَ  يفِ  ولِهِ  أُصُ ىلَ  عَ قائِامً  وَ هِ  قَوائِمِ ىلَ  عَ ثابِتاً  الرِّىض  ونُ  يَكُ يثُ  بِحَ
كلُّ  ض، وَ عراضِ .. تُعرِ رتَ بِاإلِ يثُ أُمِ حَ رِص ، وَ رصِ .. حتَ رتَ بِاحلِ يثُ أُمِ ونِكَ حَ كَ

لِكَ . سعِ يفِ ذَ لِكَ لِلوُ حَ الرِّىض التّامِّ ، مَع بَذْ ذا ال يَمسُّ رصَ هَ

ونَه  ؤُ ه أَنَّه بَثَّ شُ تمَ تَعاىل كَ هُ وَ بحانَ بُّ اهللا سُ ي حيُِ ةِ الرسِِّّ الَّذِ ن مجُلَ  (١) مِ
يَّةً  ونِ خمفِ ؤُ ة الشُّ لَ عامَّ عَ جَ ةً ، وَ لِيلَ وناً قَ ؤُ ومِ إِال شُ مُ جهِ العُ ىل وَ رْ عَ ةِ ، ثمَّ ملَ يُظهِ يَّ ِ يفِ الربَ
ىل  ِنُه عَ أمتَ يَ هِ ، وَ ن أَرسارِ فُ لَه عَ تِه يَكشِ يَّ رِ ن بَ َذا اخلُلُقِ مِ لُ هبِ تَعامَ ي يَ ، فالَّذِ ةً كـتُومَ مَ وَ
هُ  عَ مِ ما سَ يه ، وَ ه يُفشِ ندَ تُهُ أَنَّ ما عِ بِيعَ ي طَ ةِ بِه . والَّذِ فَ نيِ واملعرِ يامنِ واليَقِ أَرسارٍ يفِ اإلِ
ريَ  ونَ غَ ةِ أَنْ يَكُ عوَ الِ الدَّ ذا يفِ جمَ ىلَ هَ تَّبُ عَ يَرتَ ىل أَرسارِ احلقِّ ، وَ نُ عَ مَّ ؤَ يه .. ال يُ بدِ يُ
لَ  عَ فُ أَن جيَ ال يَعرِ المِ ، وَ ثرةَ الكَ كَ بُّ اخلَوضَ وَ ورِ ، فَهو حيُ ن األُمُ ريٍ مِ ـثـِ ىل كَ ونٍ عَ أمُ مَ
 ، ظهارُ لِإلِظهارِ ِّ ،  واإلِ ُّ لِلرسِّ تمِ ، والرسِّ تُم لِلكَ هُ الكَ الُ ما جمَ وصِ ، وَ صُ وصَ لِلخُ اخلُصُ
يها  نَواهِ وَ ها  رِ بِأَوامِ رةِ  املطَهَّ ةِ  يعَ ِ الرشَّ لِسانُ  لِلنّاسِ  خماطَـبَتِنا  رَ  ظهَ مَ أَنَّ  لِمنا  عَ قَد  وَ

ة . رَ ارِ اآلخِ ونِ الدّ ؤُ شُ ولِه وَ سُ رَ أَحكامِ احلقِّ وَ ها وَ قائِدِ عَ وَ

لِكَ يفِ نفس اليوم. ذَ (١) وَ

يف شأن 
ضوابط الكتم 
واإلفصاح
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رَ إِال  ال نُظهِ ـبَلِّغَ وَ أَنْ ال نُ ن أَحوالِ أَصحابِنا ، وَ فُه مِ ةَ فِيام نَعرِ ذَ األَمانَ يَنبَغِي أَن نَأخُ فَ
يهِ  بُ إِلَ أَقرَ بُّ إِىل اهللا تَعاىل وَ ذا أَحَ  أَنَّ هَ ةٌ إِىلَ اهللا ، أَي: نَرَ ربَ هِ قُ إِبالغِ هِ وَ ما يفِ إِظهارِ
يَّنَةٍ ،  عَ سأَلةٍ مُ رفتَهُ يفِ مَ رَ له ما عَ الِكِنيَ إِىل أَنْ تُظهِ ن السّ تاجُ البَعضُ مِ قَد حيَ ه ، وَ رُ نُظهِ فَ
ط . يهِ فَقَ تاج إِلَ رَ لَه ما حيَ تُظهِ رُ ، فَ يهِ اآلخَ تاجُ إِلَ ال حيَ ٍ وَ نيَّ عَ خصٍ مُ ن شَ ـتَهُ عَ رفْ أَو ما عَ

لَّ  جَ احلَقِّ  تَعظِيمِ  وَ ةِ  يعَ ِ الرشَّ أَمرِ  تَعظِيمِ  كَ عٌ  واسِ وَ يحٌ  فَسِ فِيها  الُكَ  جمَ ورٌ  أُمُ ناكَ  هُ وَ
ونِ  ؤُ شُ تَعظِيمِ  وَ بِهِ  االقتِداءِ  ىلَ  عَ واحلَثِّ   ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ لِ  سوُ والرَّ اللُه  جَ
ةَ اخلَرضاءَ  شارَ د أُعطِيتَ اإلِ نطَلِقَ ، فَقَ هِ املسائِلِ بِإِمكانِكَ أَنْ  تَ ذِ ثلِ هَ ي مِ رةِ ، فَفِ اآلخِ
ي  ي ، والنَّواحِ هِ النَّواحِ ذِ ئِنّاً يفِ هَ طمَ تَميشِ مُ لِكَ أَهلُ العَرصِ ، فَ ُ بِذَ ام يُعـربِّ لِكَ كَ يفِ ذَ
ونِ  ؤُ شُ ن  مِ ـثِريٌ  كَ وَ  ، عُ  تَسمَ ما  لِّ  بِكُ ثْ  دِّ َ حتُ فَال   ، بَةً  حماسَ لَيها  عَ بُ  اسِ حتُ   األُخرَ

ال إِظهارٍ .  ةٍ وَ تاجُ إِىل إِشاعَ أَصحابِكَ ال حتَ إِخوانِكَ وَ
ةِ  بادَ وانِبِ العِ ةُ بِاألَوصافِ يفِ جَ قَ لِّ ةُ املتَعَ رَ نُ الظّاهِ ونُ واألَحوالُ واملحاسِ ؤُ ا الشُّ أَمّ وَ
ي  ه النَّواحِ ذِ ةُ يفِ هَ يمَ مِ فاتُ الذَّ لِكَ الصِّ قابِلُ ذَ مُ ه غالِباً ، وَ نُ إِفشاؤُ سُ ّا حيَ عِ فَهو ممِ رَ والوَ

هُ .  رتُ سَ هُ وَ نُ إِخفاؤُ سُ ي مما حيَ مِّ األَحوالِ فَهِ يفِ أَعَ غالِباً ، بَل وَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللا عَ هُ صَ دُ تَجِ يّاتِ واالصطِفاءاتِ فَ وصِ وانِبِ اخلُصُ جَ  كَ ورُ األُخرَ ا األُمُ أَمّ وَ
يفِ  وَ أَصحابِه  يفِ  اصطِفاءاتٍ  ن  مِ لِمَ  عَ م  كَ وَ  ، هِ  إِظهارِ إِىل  تاجُ  حيَ ما  نها  مِ رَ  أَظهَ لَّم  سَ وَ
هُ أَكثرُ  تَمَ ما كَ يامةِ ، وَ ومِ القِ ةِ إِىل يَ مَصلَحةٌ لِألُمَّ ةٌ وَ عَ نفَ لِّ ما فِيهِ مَ ثَ إِال بِكُ دَّ ما حتَ تِه وَ أُمَّ
نها بِالنِّسبَةِ إِىل  رْ مِ هُ ملَ يَظهَ يّاتُ وصِ صُ خُ هُ وَ لَّم ، بَل اصطِفاءاتُ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ هُ صَ رَ ممّا أَظهَ
يِّـدُ   : «أَنا سَ ولِهِ ثل قَ نيا يفِ مِ مالِ الدُّ ةٍ إِىل رِ رَّ ال نِسبةُ ذَ رشِ ، بَل وَ رشُ العُ ال عُ ما آتاهُ اهللاُ وَ

لِكَ . نَحوَ ذَ ر»(١) وَ ال فَخْ مَ  وَ لَدِ  آدَ وَ

 : قالَ يثِ جابِرٍ وَ دِ ن حَ يّ ، واحلاكِمِ مِ درِ يدٍ اخلُ عِ يثِ أَيبِ سَ دِ ن حَ ه مِ ي وابنُ ماجَ ذِ مِ هُ الرتَّ جَ (١) أَخرَ
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صَّ اهللا بِه  بَنيَ ما خَ يهِ وَ لَ وا عَ أَهلَ الباطِنِ ال نِسبَةَ بَني ما اطَّلَعُ رِ وَ مَّ إِنَّ أَهلَ الظّاهِ ثُ
بَأَتْ  خَ محانِيةَ  الرَّ اتَ  الذّ دُ  تَجِ فَ  ، ها  نَفسِ ةِ  ديَّ مَّ املحَ اتِ  الذّ إِىل  فِيهِ  لُ  تَصِ دٍّ  حَ إِىل   ، بِيَّهُ  نَ

 Ó Ò Ñ Ð ) ةِ  جَ هبَ بَعضَ  فُ  تَعرِ نا  هُ نْ  مِ وَ  ، بالٍ  ىلَ  عَ هلا  رُ  طُ خيَ ال  ما  هلا 
Ô) [النساء:١١٣].

دِ  واعِ قُ مَع القَ تَّفِ تَـكلَّمَ بِام يَ يَنبَغِي أَنْ نَ يّاتِ فَ وصِ تَكلَّمَ يفِ اخلُصُ دنا أَنْ نَ ذا إِذا أَرَ لِهَ  فَ
يّاتِ  وصِ صُ لَّقُ بِخُ تَعَ ا ما يَ أَمّ ، وَ يبِ وائِد واملنافِعِ والتَّقرِ رِ يفِ الفَ ولِ والنَّظَ راعاةِ األُصُ مُ وَ
إِنْ  وَ إِنَّكَ  فَ  ، إِخفائِها  وَ ها  إِظهارِ ولَ  حَ يٌّ  وِ قَ تَكلِيفٌ  بِنا  ناطُ  يُ فَال  تِنا  أَئِمَّ وَ نا  يُوخِ شُ
ثْتَ  دَّ هام حتَ إِنَّك مَ ها ، وَ رُ تُظْهِ طَ األَشياءِ سَ إِن أَبسَ ها فَ ةِ إِىل إِظهارِ قتِ احلاجَ تَّ يفِ وَ كَ سَ
 ، لِكَ ةَ اهللا يفِ ذَ كمَ يَّةً ، فاعلَمْ حِ فِ ى خمَ وفَ تَبقَ سَ رَ وَ لَنْ تَظهَ قتِ إِخفائِها فَ تَكلَّمتَ يفِ وَ وَ

ط .   ا فَقَ بَّدُ اهللا هبِ تَعَ تِي نَ لِكَ األَطرافُ الَّ ن ذَ يكَ مِ يَكفِ وَ

ه  نَفسَ ى  مَّ سَ وَ بَل   ، هِ  بادِ عِ ن  عَ رتَ  السَّ بُّ  حيُِ تَعاىل  وَ بحانَه  سُ قُّ  احلَ  (١)  
عُ  هِ ، فاملتسارِ بائِحِ تَغطِيةِ قَ عايِبِهِ وَ رتِ مَ هِ بِسَ بادِ ن عِ ذا اخلُلُقِ مِ لِّقَ هبِ لُ املتخَ عامِ يُ تارَ ، وَ السَّ

هُ .  تَ ورَ فَ اهللاُ عَ أَن يَكشِ ةِ ، وَ يحَ ضِ رِ الفَ ضٌ خلَطَ عرَّ إِىل إِظهارِ املَعايِبِ مُ
بِّكَ أَو  ند رَ زنَه عِ فْ وَ َفِّ ذا أَو ختُ لِكَ هَ مَ حْ يفِ عَ م فَال تَقدَ عايِبَهُ تَ مَ ْ رتَ سَ تَ وَ تَمْ إِذا كَ فَ
 م ، أَو أَن تَر هِ بائِحِ رتِ قَ م بِسَ لَيهِ نها : أَن تَظُنَّ أَنَّ لَكَ املنَّةَ عَ ةِ بِأُمورٍ مِ بُودِيَّ ن العُ رجْ عَ ختَ
ذا  ، أَي: إنَّ هَ هِ بِّ ع رَ بدِ مَ أنَ العَ لْ إِال شَ أَنتَ أَصالً ملَ تَفعَ لِكَ ، وَ م بِذَ لَيهِ لْتَ عَ ضَّ أَنَّك تَفَ

ال فَخر» ،  ةِ وَ يامَ يِّدُ النّاسِ يَوم القِ تِ «أَنا سَ امِ ةَ بنِ الصّ بادَ يثِ عُ دِ ن حَ لَه مِ سنادِ ، وَ يح اإلِ حِ صَ
. « ةِ يامَ ومَ القِ مَ يَ لَدِ آدَ يِّدُ وَ ةَ «أَنا سَ يرَ رَ يثِ أَيبِ هُ دِ ن حَ ملسلِمٍ مِ وَ

ل ١٤٢٠هـ . بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ (١) يفِ ٣ مِ

يف شأن حمبّة اهللا 
رت وآثاره  للسّ
عىل العبد
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ة . يَّ زِ لِكَ مَ لَيسَ لَكَ يفِ ذَ بَنيَ اهللا ، فَ ينَكَ وَ لَيكَ أَصالً فِيام بَ بٌ  عَ األَمرَ واجِ
م إِال  هِ ريِ صِ ةَ مَ ايَ إِنَّكَ ال تَعلَمُ هنِ م فَ هِ ىل استحقارِ يَ باطِنَك عَ لَيكَ أَن ال تَطوِ مَّ عَ ثُ
كَ  رتِ حالِ سَ ، بَل أَنتَ يفِ  م  هِ واتِيمِ ي بِخَ ال تَدرِ أَنتَ  فَ  ، يالِكَ  خَ وَ مهِكَ  وَ ن  مِ ما كان 
ةِ فِيها  بُودِيَّ قِّ العُ كَ بِحَ يامِ حافِظاً أَيضاً لِقِ بِّكَ ، وَ ندَ رَ ا عِ زهنِ ونُ حافِظاً لِوَ عايِبِ تَكُ للمَ
بٍ  إِنَّام قُمتَ بِواجِ ها ، وَ ال بِكتمِ ها وَ رتِ ال فَضالً بِسَ نَّةً وَ دَ لَكَ مِ ال تَشهَ رَ وَ تَقِ بِأَنْ ال حتَ

ريٍ فِيها . صِ ال مَ م بِنِهايةٍ وَ ليهِ ال تَقطَعْ عَ لَيكَ ، وَ عَ
يفِ  م  يهِ إِلَ رَ  نظُ يَ أَن  املمكِنِ  ن  مِ اهللاَ  أَنَّ  عِ  قُّ التَّوَ دُ  شهَ مَ نكَ  مِ نَ  كَّ متَ لَو  هِ  لِّ كُ ذا  هَ فَوقُ 
تِكَ هللا ،  بُودِيَّ تَ يفِ عُ حْ د نَجَ م يفِ املقامِ األَعىلَ فَقَ نهُ لَ مِ عَ لَ مَن جَ عَ بَّام جَ رُ ةٍ وَ أَيِّ حلظَ

فَ فِيك الرسِّ . قذَ هيَّأً ألَنْ يُ ونُ صايفَ الباطِنِ ، مُ ينَئِذٍ تَكُ حِ وَ

ىل  عَ ىل أَوجهٍ وَ ذواقِ واملقاماتِ عَ حوالِ واألَ ن تِلكَ األَ يثُ عَ دِ  (١) احلَ
ريِ  ن غَ قِ مِ قُّ مُ بِالتَّحَ بَهُ فِيهِ الظَّنُّ والتَّوهُّ لُ صاحِ جهٍ يُداخِ ىلَ وَ أيتِ عَ نها ما يَ أَلوانٍ ، فَمِ
نه أُفُقُ إِدراكِهِ  يقُ عَ يَضِ ه فِيهِ وَ لُّ فَهمُ قِ ن يَ رٌ ، أَو كانَ ممِ ي فِيهِ نَظَ ذا الَّذِ لِكَ ، فَهَ ودِ ذَ جُ وُ
لَقِ أَو  بَعثاً لِلقَ يشِ وَ ن التَّشوِ باً مِ يهِ رضَ لَ المُ عَ ونُ الكَ يَكُ هِ ، فَ قائِقِ ىل حَ هِ عَ ةُ إِطِّالعِ عَ سِ وَ

حٍ بِام لَيسَ لَه . بَجُّ وءِ ظَنٍّ أَو تَ رُ أَو سُ رَّ قَ يرِ ما ال يُ رُ أَو لِتَقرِ نكَ نكارِ ما ال يُ إلِ
يحٍ  حِ يزانٍ صَ نَ بِمِ ِبُ أَنْ يُوزَ المَ يفِ املقاماتِ واألَحوالِ جيَ وا إِنَّ الكَ ذا قالَ فَألَجلِ هَ
يعِ النّاسِ  مِ جلِ كانٍ وَ المُ يفِ كلِّ مَ إِنَّام يَصلُحُ الكَ ةِ ، وَ يفَ ِ عوةِ الرشَّ هِ الدَّ ذِ دِ يفِ هَ واعِ ن القَ مِ
ةُ البَيِّنَةُ بِام ال لَبسََ فِيهِ  حَ رةُ الواضِ ةُ املطَهَّ يعَ ِ ي فِيام جاءَت بِهِ الرشَّ رِ والنَّواهِ ن األَوامِ عَ

لِ ١٤٢١هـ . بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ يفِ ٢٨ مِ ذَ (١) وَ

فيام يتعلّق 
بشأن احلديث 
عن األحوال 

واملقامات 
واخلوض فيها
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نيا  ن اآلثارِ يفِ الدُّ يهِ مِ لَ تَّبُ عَ ما يَرتَ مِ وَ كَ ن احلِ (١) مِ لِكَ لَّقُ بِذَ تَعَ ذِكرِ ما يَ وضَ ، وَ مُ ال غُ وَ
ولِ . قُ  العُ بَةِ لَدَ همِ واملستَوعَ يبَةِ الفَ رِ ة ، القَ رَ واآلخِ

ا  لِّمَ فِيهِ إِمّ يَ إِال أَنَّ املتَكَ قِ لَّمَ ، فَام بَ تَكَ طلَقٌ ملن أَرادَ أَن يَ نانُ فِيهِ مُ .. العِ ذا املجالُ فَهَ
ىل  ا أَن يَكونُوا عَ يل إِمّ صفِ اجلَمِ أَهلُ الوَ ونَ ، وَ ِيلٍ أَو ال يَكُ صفٍ مجَ ىل وَ أَن يَكونَ عَ

ونُوا. كُ ا أَن ال يَ إِمّ ن فَوق ، وَ ى مِ نِ املتَلَقَّ ذْ أَهلِ اإلِ ةِ وَ رضَ جالِ احلـَ اتِّصالٍ بِرِ
ـفْ بِهِ ،  تَّصِ المُ مَن مل يَ كَ ـيلِ وَ صفِ اجلَمِ المُ صاحبِ االتِّصافِ بِالوَ يَخـتَلِفُ كَ فَ
صفِ  الوَ بِ  صاحِ ن  عَ يلِ  اجلَمِ صفِ  الوَ أَهلِ  ن  مِ اهللا  جالِ  بِرِ لِ  املتَّصِ المُ  كَ تَلِفُ  خيَ وَ
يَأيتِ  ذنِ ، فَ أَهلِ اإلِ ةِ وَ بِطْ بِأَهلِ احلَرضَ رتَ مل يَ جال اهللا تَعاىلَ وَ لْ بِرِ تَّصِ ي مل يَ يلِ الَّذِ اجلَمِ
يفِ  المِ ، وَ ذا الكَ ىلَ هَ تَّبُ عَ َ رتَ فِيام يَ المِ ، وَ أثِريِ الكَ يفِ تَ المِ ، وَ ثريٌ يفِ نُورِ الكَ اختِالفٌ كَ
ربِهِ . أَهلِ قُ تِه وَ دَّ وَ أَهلِ مَ تِهِ وَ رضَ نا االرتِباطَ بِأَهلِ حَ ي لَ وِّ قَ المِ ، فاهللاُ يُ لِكَ الكَ ةِ ذَ كَ رَ بَ

وضٌ  خَ نها  فَمِ  ، رٍ وَ صُ ىل  عَ أيتِ  يَ حوالِ  واألَ املقاماتِ  يفِ  وضُ  اخلَ  (٢)  
ةِ  يَّ وِ القَ مِ  مَ واهلِ ةِ  ادِقَ الصّ زائِمِ  العَ ن  عَ لُّعُ  التَّطَ ذا  هَ الً  صِ نفَ مُ النَّفسِ  لُّعِ  تَطَ بِجانِبِ  لَّقُ  تَعَ يَ
ن  مِ بِهِ  لِّم  املتَـكَ ندَ  عِ بِام  األَعىلَ  فَضلُه  عَ  تُزِ انْ ولٍ  ضُ بِفُ أَشبَهُ  فَهو   ، ةِ  قَ اخلارِ هاتِ  جُّ والتَّوَ
لفاظِ بِال  دِ األَ دُّ رَ تَ ةِ اللِّسانِ ، وَ قَ ةٍ بِلَقلَ ناعَ قَ رمانِ وَ قُوفِ واحلِ ضا بِالوُ رِ جزٍ ، وَ عَ (٣) وَ لُولٍ كُ
ي يَنهى  ةِ اخلَوضِ الَّذِ لَ ن مجُ ذا مِ هَ قٍ ، وَ وُّ ال تَذَ باضِ وَ واالنقِ ةٍ بِالبَسطِ  فَ عرِ ال مَ اتِّعاظٍ وَ
. قائِقِ تِلكَ األَحوال واملقامات مانِعٌ ن حَ عَ إِنَّه قاطِعٌ وَ الِكِنيَ فَ ىلَ السّ جالُ املنهجِ عَ نه رِ عَ

ة . يعَ تْ بِهِ الرشَِّ ما جاءَ ي وَ رِ والنَّواهِ لَّق بِاألوامِ تَعَ (١) أَي: ما يَ
ب ١٤٢١ هـ . جَ هرِ رَ ن شَ (٢) يفِ ٧ مِ

لَ . قُ ـلَّ لِسانُه أَي: ثَ (٣) كَ

يف شأن اخلوض 
يف املقامات 
واألحوال
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يُّلِ  َ ختَ إِىلَ  دِّي  ؤَ يُ ةِ  ورَ الصُّ هِ  َذِ هبِ وَ صفِ  الوَ َذا  هبِ واملقاماتِ  األَحوالِ  يفِ  المُ  والكَ
ون  ذُ أخُ َّن يَ ثِريٌ ممِ مُ كَ هَّ تَوَ ام يَ ةٍ ، كَ يقَ قِ ريِ حَ قِ بِغَ قُّ مِ التَّحَ هُّ تَوَ صفٍ ، وَ ريِ وَ االتِّصافِ بِغَ
ىل  روا عَ م ما قَدَ ياءِ أَهنَّ قائِقِ الرِّ دَ دقِ وَ قائِقِ اإلِخالصِ والصِّ ن دَ فِنيَ عَ المِ العارِ ن كَ مِ

ضٌ . ـْ رورٌ حمَ هو غُ ياءِ وَ ن الرِّ ونَ بِاإلِخالصِ ، ساملونَ مِ قُ قِّ تَحَ م مُ هُ ذا إِال وَ هَ
إِىل  لُ  يَصِ ال  لَكنَّه  وَ ؛  ياءِ والرِّ اإلِخالصِ  قائِقِ  بِدَ إِبلِيسُ  مَعي  تَخاطَبَ  يَ أَن  يُمكِنُ  فَ

ـرّ . غُ ولِ يَ فَ القَ خرُ قطُوعٌ ، لَكنَّ زُ مَ وبٌ وَ جُ ةِ ؛ ألَنَّه حمَ يقَ وقِ واحلَقِ الذَّ
ى  د ادَّعَ تَكلَّمُ يفِ املقاماتِ ، فَقَ ِّ واملقاماتِ ؛ ألَنَّه يَ ن أَهلِ الرسِّ يَّلَ إِنسانٌ أَنَّه مِ مَّ إِذا ختَ ثُ
تَه طائِلٌ ،  نِعَ بِام لَيسَ حتَ قَ يِّنةٍ ، فَ تَعَ بَ بِكثائِفَ مُ جَ يِّـنَةٍ ، فانحَ ةٍ هَ َّ بِبِضاعَ رتَ يِّنةٍ ، فاغْ بِال بَ
بَ قَولٍ لَيسَ  أَصبَحَ صاحِ لُ ، وَ واغِ يهِ بِغريِ احلَقِّ الشَّ لَ ثُرتْ عَ كَ لُ ، وَ تْ بِه املآمِ َ قَرصُ وَ

لِ . ن الطَّوْ يبٌ مِ لَه نَصِ
قُ  رقِّ قُ أَو يُ وِّ وِّ ، بِام يُشَ قدِ واخلُلُ جزِ والفَ افِ بِالعَ أَما اخلَوضُ يفِ املقاماتِ مَع االعرتِ وَ
 ، املنهج  لِ  أَهْ ن  مِ دٌ  أَحَ هُ  نْكِرُ يُ فَال  ةَ  جهَ الوِ ي  وِّ قَ يُ وَ ةَ  يمَ زِ العَ ي  نَمِّ يُ أَو  ةَ  مَّ اهلِ ثُ  بعَ يَ أَو 
هُ  ْ أَخذَ لنَتَبنيَّ وصِ ، وَ صُ وصَ لِلخُ م املخصُ هُ المَ ظْ كَ لنَحفَ قِيقٌ ، فَ كِنَّ امليزانَ فِيهِ دَ لَ وَ
ن لَيسَ  مَّ نَّ بهِ عَ نَضِ لْ وصِ ، وَ طّاعِ واللُّصُ ن القُ هِ مِ ىل أَرسارِ ر عَ لنَحذَ وصِ ، وَ ن النُّصُ مِ

لِهِ . مَ يامِ بِحقِّ عَ يهِ والقِ قِّ لَ وائِرَ تَ لْ دَ مَن ملَ يَدخُ ن أَهلِهِ ، وَ مِ

ونَ ؟  دُ مَن تَقصِ ونَ ؟ وَ نْوُ ماذا تَ لُونَ ؟ وَ ماذا تَفعَ ولُونَ ؟ وَ قُ  (١) ماذا تَ
ونٍ . لِّ هُ ن كُ إِيّاكم عَ بعِدنا وَ اهللا يُ

(١) عام ١٤١٨هـ .

يف شأن لسان 
احلال
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تا،  كَ صامِ أَيتَ نَفسَ إِنْ رَ قتٍ ، وَ لِّ وَ لِّمٌ يفِ كُ تَكَ تِكَ مُ جهَ وِ نَواياكَ وَ كَ وَ دِ قاصِ أَنتَ بِمَ
تِكَ  جهَ وِ وَ بِحالِكَ  أَنتَ   ، يتَوقَّفُ  ما  الثّاينِ  والنُّطقُ   ، يةُ  اللَّحمِ اللِّسانُ  تَت  مَ صَ إِنَّام 

. تَكلِّمٌ دائِامً مُ

أَهلُ  بِه  ـتَصُّ  خيَ ي؛  الزاهِ نِ  احلَسَ يلِ  اجلَمِ  ، يعِ  سِ الوَ فِيعِ  الرَّ المِ  الكَ أَنواعِ  ن  مِ نَوعٌ  وَ
هلَذا قالَ القائِلُ : اةِ املنتَقاةِ، وَ فّ رةِ املصَ األَرواحِ الطّاهِ

ـالمُ سَ ـبِّ  املُحِ إِىل  احلَبيـبِ  المُنَظَـرُ  كَ نيَ  فـِ العارِ  َ بَـنيْ ـتُ  مْ والصَّ
ـمْ يْنَهُ بَ ةَ  بـارَ والعِ ةَ  شـارَ اإلِ ـوا  َعُ إِملْـامُمجَ ذا  ـسِ  نَفْ يفِ  بـام  لِــذا  فَ
هبـا ــوا  تَلَفُ فائْ بَّيْـكَ  لَ ـمْ  نَعَ ـوا  ـرامُقالَ غَ الفِ  تـِ اإلئْ فِ  ـرْ بحَ ـمْ  لَهُ فَ

إِىلَ أَن قالَ :(١)
ـةٌ أَدِلَّ ــولُ  قُ والعُ لْـمٌ   عِ  ُ ـريْ (١)والسَّ ـولُ إِمـامُ سُ ـدٌ والرَّ بُّ قَصْ والـرَّ

ن  عَ لَه  فَ  يُكشَ ال  أَنْ  رُ  أَجدَ فَهو  هِ  نَفسِ ةُ  يقَ قِ حَ لَه  فْ  شِ تَنكَ ملَ  مَن   (٢)  
ـربَّ ، فَكلُّ  تَتكَ تْ تَستَعيلِ وَ أَصبَحَ نكَ وَ بَتْ عَ جِ كَ حُ ةُ نَفسِ يقَ قِ ةٍ قَط ، إِذا كانَتْ حَ يقَ قِ حَ
بدِ أَنَّ له يفِ األَمرِ  يُّلُ العَ بِّه ، ختَ وءُ ظَنٍّ بِرَ بدِ .. سُ ُ العَ ـربُّ وءِ الظَّنِّ بِاهللا ، تَكَ ن سُ لِكَ مِ ذَ

بِّه . وءُ ظَنٍّ بِرَ ةُ فِيه بِذاتِه .. سُ وَّ بدِ القُ بِّه ، اعتِقادُ العِ وءُ ظَنٍّ بِرَ يئاً .. سُ شَ
كَ  بِّه ، ادِّعاؤُ ه مَع رَ ن نَفسِ يئاً مِ كَ شَ ِ ى أَن يُرشْ اشَ هُ حتَ ظَّمَ عَ هُ وَ بَّحَ سَ سَ اهللاَ وَ مَن قَدَّ وَ

ة . كَ ْ عاءُ رشِ ذاتِك ادِّ ك وَ ةَ يفِ نَفسِ ظَمَ ك العَ ةٍ ، ادِّعاؤُ كَ ْ عاءُ رشِ كَ ادِّ ةَ لِنَفسِ وَّ القُ
ه  عفَ دْ إِال ضُ يكِ أَصالً ، ملَ يَشهَ ِ ن الرشَّ هَ احلَقَّ عَ زَّ نَ ةِ أَصالً ، وَ كَ ْ ن الرشِّ ه عَ زَّ نـَ مَن تَ وَ

ودِي . بدِ اهلادِي السُّ فِ بِاهللا عَ مامِ العارِ ةٌ لِإلِ وبَ نسُ (١) األبياتُ مَ
لِ ١٤٢٢هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ يسِ ٢٣ مِ مِ يلَة اخلَ لِكَ لَ ذَ (٢) وَ

يف شأن معرفة 
اإلنسان بنفسه
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لامً ، قالَ  عِ كامً وَ أُويتِ حُ ه واستَو ، وَ دَّ لَغَ أَشُ بَ لِكَ املقامِ وَ ى يفِ ذَ إِذا ارتَقَ ه ، وَ جزَ عَ وَ
شفاً . كَ وقاً وَ قاً بِلسانِ احلالِ ذَ قِّ تَحَ فِيهِ مُ
ي ـــــرِ فَخْ صـارَ   بْـــدٌ  عَ يأَنـا  طِــرارِ واضْ ي  ـــرِ قْ فَ ـنَ  مْ ضِ
ي ــــزِ جْ ـــتُ بِعَ قْ قَّ ــــدْ تَـحَ ي(١)قَ وانْكِسارِ ــي  ـــوعِ ـضُ خُ وَ

(١)

وزٌ  مُ رُ ونِ  ؤُ الشُّ هِ  ذِ هَ لُّ  كُ  ، بِهِ  لُونَ  تَعامَ تَ أَو  بِهِ  ونَ  ومُ قُ تَ ما  أَنَّ  وا  اعلَمُ  
ي  هِ بَلْ   ، يَةُ  الواعِ لُوبُ  والقُ  ، يَةُ  الواعِ نُ  األُذُ يَها  عِ تَ  ، ياً  عْ وَ م  نكُ مِ تَطَلَّبُ  تَ إِشاراتٌ  وَ

بِّ . تِهِ للرَّ يَّ بُودِ ىلَ عُ م عَ نكُ دَ مِ تُوقِفُ الواحِ
ـريِ  دقَ الطَّلَبِ يفِ التَّطهِ م صِ نكُ لِّ فَردٍ مِ ن كُ تَعاىلَ تَقتَيضِ مِ كَ وَ بارَ بِّ تَ بُودِيةُ لِلرَّ والعُ
ي  هِ ةُ وَ ي املانِعَ هِ ةُ وَ يَ القاطِعَ أنِ ، فَهِ ذا الشَّ لَيها املدارُ هبِ تِي عَ هِ النَّفسِ الَّ يسِ هلَذِ والتَّقدِ
بَني  وَ ينَه  بَ احلائِلةُ  ي  هِ وَ  ، يضِ  احلَضِ إِىل  األَوجِ  ن  مِ لِإلِنسانِ  يَةُ  امللقِ ي  هِ وَ  ، بَةُ  احلاجِ
ي  هِ وَ  ، األَعاملِ  رِ  وَ صُ يفِ  لَه  ةُ  احلابِسَ ي  هِ وَ  ، ى  ظمَ العُ طايا  والعَ  َرب الكُ النَّفَحاتِ 

ِ أَمجَعِنيَ . هلَؤالءِ البَرشَ نسانِ وَ تِمَّ هلَذا اإلِ طاعٍ يُمكِنُ أَن يَ بَبُ يفِ كلِّ انقِ السَّ
هوَ  لُ وَ هوَ املوصِ لُ ، وَ هوَ املدخَ و البابُ وَ ها هُ ريُ تَطهِ ا وَ هتُ دَ عاهَ مُ لِكَ تَزكِيَتُها وَ عَ ذَ مَ وَ
يفِ  وَ همِ  الفَ يفِ  وَ  ، ةِ  رامَ الكَ يفِ  وَ فِ  الرشَّ يفِ  وَ  ، ةِ  زَّ العِ يفِ  وَ ةِ  فعَ الرِّ يفِ  ببُ  السَّ هوَ  وَ  ، احلَبلُ 
 ، ريٍ لِّ خَ بَبُ يفِ كُ ها هوَ السَّ يسِ تَقدِ ا وَ هتِ ونُ طَهارَ ؤُ ما فِيها شُ هِ النَّفسُ وَ ذِ لمِ ، هَ يفِ العِ األَخذِ وَ

. وسُ هِ النُفُ ذِ (٢) النّاسَ إِال هَ ما قَطَعَ ٍّ ، وَ بَبُ يفِ كلِّ رشَ و السَّ نها هُ فلةُ عَ ا والغَ إِمهاهلُ وَ

رّ املنظُوم» ص١٢٠ . » ، انظر «الدُّ يبِّ لمُ رَ فاينِ عِ ادِ « قَد كَ دّ مامِ احلَ ةٍ اإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبيات مِ
ودِ . ن نَيلِ املقصُ م عَ هُ رَ (٢) أَي: أَخَّ

يف معنى 
العبودية
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تْ  رَ لَّتْ ، ظَهَ قَّتْ أَو جَ تْ ، دَ ربُ تْ أَو كَ رَ غُ ةِ النَّفسِ صَ ؤيَ عاينِ رُ لُّ مَ  كُ
ةِ  لَّ عاينِ الذِّ لُّ مَ كُ ا (* + ,) [األعراف:١٢] ، وَ هتُ دَ ةٍ قاعِ سَ درَ ها إِىل مَ عُ رجِ يَتْ ، مَ فِ أَو خَ
أَنا  وَ تَنِي  قْ لَ خَ يبِّ  رَ أَنْتَ  مَّ  «اللهُ  : ة  سَ درَ مَ إِىل  ةٌ  عَ راجِ املنَّةِ  ودِ  هُ شُ وَ واالنكِسارِ  قِّ  لِلحَ
نَعْتُ ، أَبُوءُ  ِّ ما صَ نْ رشَ وذُ بكَ مِ تَطَعْتُ ، أَعُ كَ ما اسْ دِ عْ وَ كَ وَ دِ هْ ىلَ عَ أَنا عَ كْ ، وَ بْدُ عَ
كَ  لقِ صلُ يفِ خَ هُ األَ ولُ قُ المَ ؟ يَ ذا الكَ ولُ هَ قُ نْبي»(١) ، مَن يَ أَبُوءُ بذَ َّ وَ يلَ تِكَ عَ مَ لَكَ بنِعْ
ما   ، نْبي»  بذَ أَبُوءُ  وَ  َّ يلَ عَ تِكَ  مَ بنِعْ لَكَ  «أَبُوءُ   : ولُ قُ يَ لِّها  كُ واألَرضِ  امواتِ  السَّ لقِ  خَ وَ

د . نُ املشاهِ ْسُ ك ، إِن شاءَ اهللاَ حتَ ندَ عِ ي وَ ندِ نب إِال عِ الذَّ

إِنْ  ةِ ، فَ يمَ  أَسبابِ اهلزِ ن أَقوَ تِيبِ واجلُهدِ مِ ىل النَّفسِ والرتَّ  االعتِامدُ عَ
لُّصِّ  لُّمَ التَّخَ عَ ىلَ أَصحابِنا تَ سٌ ، فَعَ جْ ت .. فَرِ سَ نَجَّ إِن تَ سٌ ، وَ دْ قُ .. فَ تِ النَّفسُ رَ تَطَهَّ
لُّ  كُ وَ [الرعد:١٦]،   (y  x  w  v) ألَهلِهِ  احلَقَّ  فُوا  عرِ يَ أَن  وَ  ، م  طائِهِ عَ وَ م  هلِ بَذْ يفِ 
ةِ  يقَ حلقِ كٌ  رِ دْ مُ احلَقائِقِ  هِ  هلَذِ كُ  رِ واملُدْ  ، ينا  إِلَ وَ نّا  مِ ساءاتُ  واإلِ  ، إِليهِ  وَ نهُ  مِ اإلِحسانِ 
بِها  ت لِصاحِ جَ بَّام أَخرَ هِ املعاينِ رُ ذِ ذتُم هَ لَ يفِ املقامِ األَعىلَ ، إِنْ أَخَ نازِ أُ مَ تَبوَّ يَ هِ ، وَ نَفسِ

ها أَهنَأُ . بَعضُ نِيَّةٌ وَ لُّها هَ كُ هيَّة ، وَ ها الزَّ يَلبَسُ  لِباسَ ةِ ، فَ يَّ ثِيابَ اجلُندِ

 ، ةِ يّ وِ عْ عاملِ الدَّ بُّ إِظهارَ بَعضِ األَ نّا حيُِ لُ أَحياناً أَنَّ البَعضَ مِ  (٢) حيَصُ
ذا األَمرِ . ن هَ م عَ هِ رِ وُّ سنِ تَصَ م أَو حُ هِ ن أَجلِ إِقبالِ النّاسِ أَو فَهمِ مِ

ريُ إِظهارِ  ةِ غَ عوَ الً : إِظهارُ الدَّ أَوَّ ةً فَ يحَ حِ عاجلَةً صَ ةُ مُ جَ املسأَلَ ِبُ أَنْ تُعالَ ولُ : جيَ نَقُ فَ

ادِ بنِ أَوسٍ . دّ ن شَ هِ ، والنَّسائِي عَ يحِ حِ يّ يفِ صَ هِ ، والبُخارِ سنَدِ د يفِ مُ واهُ أَمحَ (١) رَ
لِ ١٤٢٠هـ . بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ يفِ ٣ مِ ذَ (٢) وَ

حتسني املشهد

أسباب اهلزيمة

فيام يتعلّق بشأن 
إظهار بعض 
عوة أعامل الدّ
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حُ جانِبُ  ريَ أَنَّه ال يَرجُ عٌ ، غَ تْ فِيها النِّيةُ فاألَمرُ واسِ حَّ إِذا صَ خصِ ، وَ النَّفسِ والشَّ
سائِل يفِ االرتِقاءِ  اذِ الوَ ىل اختِّ يث تَطغَى عَ ظهارِ بِحَ سائِلِ يفِ اإلِ اذِ الوَ ىل اختِّ كِيزِ عَ الرتَّ

ماً إِىل األَمامِ . دُ ِّ قُ وامليضِ
ؤونَ  الشُّ عُ  دَ يَ وَ  ، ةِ  فَ املعرِ يفِ  ةِ  يادَ والزِّ ربِ  القُ يفِ  ةِ  يادَ الزِّ يفِ  ةُ  مَّ اهلِ ونَ  تَكُ أَنْ  نبَغِي  يَ

 }  |  {  z  y  x  w) عنَى  مَ يَعلَم  فَ  ، ـيَّةِ  َقِّ احلْ ةِ  مَ كْ بِاحلِ ةً  ومَ كُ حمَ يَّةَ  اخلَلقِ
م  لَيهِ ةِ عَ قَ فَ ِم والشَّ محَةِ هبِ قِّ تَعاىل بِالرَّ تِهِ لِلحَ يَّ بُودِ ~ ے ¡) [آل عمران:١٢٨]، مَع عُ

م. تِهِ دايَ ىل هِ رصِ عَ واحلِ

تَطلُبُ  انطَلَقَت  إِذا  ك  نَفسَ أَنَّ  ةِ  عوَ الدَّ يدانِ  مَ يفِ  دائِامً  نا  هُ يُواجِ  (١)  
طَّوك يفِ  لَة ؟ حَ عامَ لُوك أَيَّ مُ ل ؟ عامَ نزِ لُوك أَيَّ مَ عُوك ؟ أَنزَ ضَ ولَ أَينَ وَ قُ نكَ أَن تَ مِ
ك  ندَ ونَ عِ دَّ أَن يَكُ ا ، فَالبُ هبِّ ةِ رَ دمَ تِها ال خلِ دمَ ا سائِرةٌ بِكَ خلِ دْ أَهنَّ أَكَّ تَ بَّهْ وَ نـَ أَيِّ اعتِبارٍ ؟ تَ
ـوسِ ، إِنَّام  فُ ةِ النـُّ مَ طَى خلَدَ هِ ما تُعْ ذِ ةَ الغالِيةَ هَ دراكِ أَنَّ البِضاعَ عِي واإلِ ن الوَ يبٌ مِ نَصِ

وسِ . دُّ ةِ القُ مَ تُعطَى خلَدَ
صالِحٍ  ريُ  غَ ؟  املجالِ  ذا  هَ يفِ  ي  هِ أَينَ  تِه  كانَ مَ وَ ؟  ي  هِ أَينَ  تِه  لَ نزِ مَ ن  عَ ثُ  الباحِ  
 ، (٢) يثِ يفُ اهللا بِنَصِّ احلَدِ هوَ سَ يـراً وَ لِيدِ أَمِ نا خالِدُ بنُ الوَ ـيِّدُ لِالرتِقاءِ بِحال ، كانَ سَ
عَ  زَ عْ زَ نكَ ، ما تَ الً عَ ةَ بَدَ بَيدَ يتُ أَبا عُ لَّ وَ لتُكَ وَ زَ ول لَه : قَد عَ قُ يَ ر وَ مَ يِّدنا عُ أيتِ إِليهِ سَ يَ

ر ١٤١٨ هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) يفِ ١٤ مِ
مْ  أْتِيَهُ يَ أَنْ  قبل  لِلنّاسِ  ةَ  واحَ رَ وابن  ر  فَ عْ جَ وَ ا  دً يْ زَ نَعَى  حني  لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النبي  قال   (٢)
ابن  ذَ  أَخَ مَّ  ثُ  ، يبَ  أُصِ فَ رٌ  فَ عْ جَ ذَ  أَخَ مَّ  ثُ  ، يبَ  أُصِ فَ دٌ  يْ زَ ةَ  ايَ الرّ ذَ  «أَخَ ؤتَة:   مُ ةِ  زوَ غَ يفِ  مْ  هُ ُ ربَ خَ
تَحَ اهللا عليهم»  يُوفِ اهللا حتى فَ يْفٌ من سُ ةَ سَ ايَ ذَ الرّ تَّى أَخَ فانِ ، حَ رِ يْناهُ تَذْ عَ ، وَ يبَ أُصِ ةَ فَ واحَ رَ

. يّ واهُ البُخارِ رَ

مشريا إىل خفايا 
من حظوظ 
النّفس
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يَّ  دَ ىل يَ عَ نَة ، وَ ذا سَ كَ ذا وَ ريٌ يلِ كَ ذا ؟ أَنا أَمِ يفَ هَ : كَ ال قالَ لَّفَ وَ ال تَـخَ رَ وَ كَّ نـَ ال تَ وَ
د ،  يِّدنا حممَّ ربِيَةُ سَ ه تَ ذِ ؟ ألَنَّ هَ ةِ تُها لِألمَّ تَحَ ريةٌ فَ ثـِ ريةُ بَل بُلدانٌ كَ بـِ تُوحُ الكَ كانَت الفُ
لَّم؛  سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ لَسها مَع النَّبي صَ رتة الَّتي جَ ي الفَ وات هِ نـَ ن أَربَع سَ لّ مِ مَع أَنَّه أَقَ
حالٍ  إِىل  ا  هبِ ى  ارتَقَ تِها  قِلَّ مَع  نَواتِ  السَّ ه  ذِ هَ لَكنَّ  يبِيَة  احلُدَ لحِ  صُ امِ  أَيّ يفِ  أَسلَمَ  ألَنَّه 
هوَ  ـوفِ ، وَ فُ طَ الصُّ سَ ته بَعد ذَلك وَ لَ ـنزِ أَن ال يَطلُبَ مَ ذا ، وَ رُ بِمثلِ هَ نبَهِ لَه ال يَ عَ جَ

ري . بـِ هادِ الكَ بُ اجلِ صاحِ
ةِ  دمَ قُمتُ بِاخلِ ذا ، وَ لتُ كَ مِ قَد عَ ذا ، وَ ةُ كَ ولُ : كانَ يلِ سابِقَ قُ يَ نا وَ دُ أيتِ أَحَ يفَ يَ فَكَ
هِ  ذِ ه ؟ هَ ذِ ن أَين أَنت تَأيتِ بِاألَخبارِ هَ ي مِ ونا ، يا أَخِ رُ دَّ ونا ، ما قَ مُ النِيَّة ، ما احتَـرَ الفُ
 ، ياساتِ ىل السِّ عَ ىل األَحزابِ وَ دِينَ عَ تَـطارِ ه تَصلُحُ لِلمُ ذِ عاةِ ، هَ األَخبارُ ما تَصلُحُ لِلدُّ

ذا . كَ وا هَ يسُ أنِ لَ ذا الشَّ إِيّاهم ، لَكنَّ أَصحابَ هَ بْ أَنتَ وَ اذهَ
 ، ـريِ  الغَ نَحوَ  ِبُ  جيَ ما  عُ  يَسمَ أنَّه  ذا  هَ يفِ  لِإلِنسانِ  تَأيتِ  تِي  الَّ واملكائِدِ  املصائِدِ  ن  مِ  
لَه  اهللاُ  رَ  أَظهَ مَن  أَنَّ  ينا  لَ عَ ِبُ  جيَ أَنَّه  عُ  يَسمَ ؟  ذَلك  يف  كَ  ، و  هُ نَحوه  بُ  جيَ أَنَّه  يَظنُّ  فَ
نا  سَ أَنفُ بِه  نُخاطِبُ  ذا  هَ  ، هُ  مَ ِ نَحرتَ وَ هُ  ظِّمَ نُعَ أَن  ِبُ  جيَ رياً  خَ ه  دِ يَ ىل  عَ   أَجرَ أَو  فَضالً 
ن  ءٍ مِ يه بِضعفٍ أَو بِيشَ دِّ ؤَ اهُ لِلغَري يُ ذا األَمرَ إِن أَدّ يامِ بِه ، هو يَعكِسُ هَ ن أَجلِ القِ مِ
ذا ما جاءَ  لِمَ أَنَّ هَ ذا ! ما عَ لُوا يلِ كَ مِ ولُ : أَنا ما عَ قُ يَ ه ، وَ بُه لِنَفسِ و يَطلُ ، لَكن هُ ريِ التَّقصِ

هِ . ريَ ، ال لِيَطلُبه لِنَفسِ لَ بِه الغَ ة إِال لِيُعامِ يعَ ِ يفِ الرشَّ

التَّزكِيةِ  وانِبِ  جَ يفِ  نّا  مِ ثريٍ  كَ يفِ  ورٌ  قُصُ وَ نَقصٌ  ناكَ  هُ زالُ  يَ ال   (١)  
 ، ةٌ ودَ وجُ يِّبةُ مَ ه األَصلُ ، والنِّيةُ الطَّ ندَ ومُ عِ قُ يَ لِ وَ مَ نطَلِقُ يفِ العَ نَر البَعضَ يَ قِيَةِ ، فَ والرتَّ

لِ ١٤١٩هـ . هرِ مجُادَ األوَّ ن شَ (١) يفِ ١٧ مِ

ية  يف شأن أمهّ
التّزكية
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ال  ةٌ وَ لسَ ةِ لَكِن لَيسَ لَه دَرسٌ أَو جَ عوَ ن أَعاملِ الدَّ لٍ مِ مَ وَ قائِمٌ بِعَ ةٌ ، هُ ودَ وجُ بَّةُ مَ واملحَ
بُ  ا ، أَو يَنصِ هُ هبِ بَرصِّ يُ ه وَ فايا نَفسِ ن خَ ثُ لَه عَ بحَ دُ مَن يَ ال يُوجَ ه اِطِّالعٌ ، وَ ندَ دُ عِ يُوجَ

ولٌ بِأَعاملِهِ . شغُ هوَ مَ ذا اجلانِب وَ رتَقِي بِه يفِ هَ امً يَ لَّ لَه سُ
ةِ  عوَ نيَ بِالدَّ ندَ املهتَمِّ هِ اجلَوانِبِ عِ ذِ ولِ يفِ هَ مُ أَخذِ الشُّ لِ وَ ن التَّكامُ ءٍ مِ نَحتاجُ إِىل يشَ فَ
ُ لَه  تَـيَرسَّ يَ ى ، وَ بقَ يَ ال يَ قِ رتَ أتَّى أَن يَ ى اجلَوانِبُ كلُّها ، فَكلُّ مَن تَ يث تُراعَ م بِحَ هِ أَنفسِ
ورِ  فقُ يفِ األُمُ الِه ، والرِّ ى يفِ جمَ بقَ ٍ يَ نيَّ عَ الٍ مُ ـتُه يفِ جمَ تْ طاقَ نِ انتَهَ مَ قِيِّ ، وَ بِيلُ لِلرُّ السَّ
إِنْ اختَلَفَ النّاسُ  ياتِ ، وَ لِّ املستَوَ ىلَ كُ دٌ عَ وارِ ةُ فِيها ، واملداراةُ أَصلٌ جاءَ وَ كمَ واحلِ

لِّها . بِطٌ بِاملراتِبِ كُ رتَ ذا األَصلَ مُ ِم لَكنَّ هَ هبِ مشارِ م وَ أَذواقِهِ م وَ راتِبِهِ يفِ مَ
ومُ  قُ تَ ال  اخلَلقِ  يفَ  نَوادِرُ  ؤالءِ  فَهُ ءٌ  يشَ م  كهُ رِّ يُـحَ ال  ينَ  ذِ الَّ األَوفِياءُ  ياءُ  األَصفِ ا  أَمّ
بّاطُ يفِ  ل الضُّ هَ ةٍ ؟ وَ دَ بَةٍ واحِ رتَ ل اجلُندُ يفِ مَ هَ لُّه ، وَ ال اجلَيشُ كُ لَّها وَ ةُ كُ م اجلَامعَ لَيهِ عَ

ذا املجال . أنُ هَ ذا شَ كَ هَ ةٍ ؟ وَ دَ بَةٍ واحِ رتَ مَ

ي  الَّذِ احلَقَّ  إِنَّ  فَ  ، هِ  قِيامِ وَ االرتِباطِ  ذا  هَ عاينِ  مَ يفِ  بَكم  واجِ وا  مُ افهَ  
والَيكم  م مَع مَن حَ ه حالَكُ عَ م مَ نكُ رَ كلِّ صادِقٍ مِ ظهَ لَ مَ عَ ىل األَمائِن ، جَ م عَ نَكُ ائتَمَ
م  دٌ فِيكُ قَ اهللاَ واحِ دُ تَأَتَّى أَن يَصْ ه ، فَال يَ يقِ م يفِ طَرِ يكُ والَ م مَع مَن حَ ه ، حالَكُ جِ نهَ يفِ مَ
مَن  مَع  ال  وَ  ، إِخوانِه  عَ  مَ ال  وَ  ، املِهِ  شِ ىل  عَ مَن  وَ ينِهِ  مِ يَ ىل  عَ مَن  مَع  صادِقٍ  ريُ  غَ هوَ  وَ
هُ  جُ رِ يَّناً ، خيُ عَ لقِي إِليهِ تَرتِيباً مُ ه أَو يُ لِّمُ عَ هُ أَو يُ هُ ال مَع مَن يُوجِّ ةِ ، وَ عوَ هِ الدَّ ذِ هُ يفِ هَ كَ شارَ
ن  نا أَو مِ ن هُ يهِ مِ لَ  عَ ولِ اهلوَ دُخُ أيِهِ ، وَ باسِ بِرَ هِ ، واالنحِ يُّد بِنَفسِ يضِ التَّقَ ضِ ن حَ مِ

ر . يثُ ال يَشعُ ن حَ لَه مِ مَ ليه عَ دُ عَ يُفسِ ناك فَ هُ
أَنْ  وَ  ، نا  وعِ ضُ خُ وَ يادِنا  انقِ إِعاملُ   .. بَالئِها  ولِ  دُخُ وَ ةِ  يَ األَغوِ ه  ذِ هَ ن  مِ نا  جُ رِ خيُ إِنَّام 
ه  ذِ هَ يدِ  قَ ن  مِ نا  تُطلِقُ وَ  ، ةِ  يَ األَهوِ هِ  ذِ هَ نانِ  عِ ن  مِ نا  تُطلِقُ تَعلِيامتٍ  وَ يهاتٍ  تَوجِ ى  تَلَقَّ نَ

يف شأن خطر 
اهلـو عىل 
اإلنسان
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ي  الَّذِ   اهلَوَ م  لكُ ذَ إِىل  وَ  ، النَّفسِ  هِ  ذِ هَ إِىلَ  ودُ  تِي تَعُ واملراداتِ الَّ  ، يَّةِ  النَّفسِ واتِ  هَ الشَّ
ىل اخلَلقِ . غلُبُ عَ يَ

إِىل  وَ تَعاىلَ  وَ كَ  بارَ تَ بِّكم  رَ إِىل  بُ  أَقرَ   اهلَوَ يدِ  قَ ن  عَ جُ  ـرُ ختَ ةِ  الطّاعَ ن  مِ رياً  يَسِ إِنَّ  وَ
ـثِريٌ  يفَ إِذا كانَ فِيها كَ  ، فَكَ وَ ن هَ ةٌ مِ رَّ فِيها ذَ ربَ وَ قَ والغَ ألُ الرشَّ ةٍ متَ بادَ ن عِ محتِهِ مِ رَ

 ؟ ذا اهلوَ ن هَ لَّصُ مِ تَخَ يفَ إِذا نَ  ، فَكَ وَ ن هَ مِ
أَربابِ  يهِ ، وَ يُوخِ ، واالتِّصالِ بِأَهلِ التَّوجِ بِيلَ بِاالتِّصالِ بِالشُّ نا السَّ يَّأَ لَ اهللاُ تَعاىل هَ
وا بِاليَدِّ  ذُ أخُ يَ دِ ، وَ ضُ وا بِالعَ دُّ ؤالءِ اإلِخوانِ أَن يَشُ فائِدةُ هَ لَ لنا إِخواناً ، وَ عَ جَ التَّنبِيه، وَ
هِ  ذِ ةِ هَ لَ قابَ مُ فاءِ ، وَ ن الصَّ يا يفِ نَوعٍ مِ ى ماشِ تَبقَ ا ، فَ لَّقُ هبِ تَعَ ما يَ ةِ وَ يَ هِ األَهوِ ذِ زالِق هَ ن مَ مِ
ةً بَعدَ  لَ نْزِ مَ تبَةٍ ، وَ تبَةً بَعدَ رُ ك رُ ذُ بِيَدِ ةُ تَأخُ نايَ ةُ والعِ عايَ ينَئِذٍ الرِّ حِ واها ، وَ دِّ هَ النَّفسِ بِضِ
متَيشِ  ةُ  نايَ العِ تَزالُ  ال  وَ  ، تْكَ  لَ دَّ عَ  ..(١) لْتَ مِ لَّام  كُ وَ  ، ـتْكَ  مَ وَّ قَ  .. تَ  ثَرْ عَ لَّام  كُ  ، ةٍ  لَ نْزِ مَ

.  ةً بَعدَ أُخرَ رَّ يُوبَكَ مَ فُ عُ أَنتَ تَكتَشِ عَك وَ مَ
ومُ  تَقُ يبا فَ لَيكَ عَ رُ عَ ظْهِ ال يَزال يُ هِ ، وَ يُوبِ نَفسِ هُ بِعُ َ رياً بَرصَّ ه خَ بدِ إِنَّ اهللاَ إِذا أَرادَ بِعَ فَ
لَيكَ  قُ عَ يُرشِ امُ وَ لَيكَ األَيّ يضِ عَ هُ ، فَال متَ وقَ رُ تَظُنُّ أَنَّكَ قَطَّعتَ عُ يَةِ ، فَ رِ والتَّصفِ بِالتَّطَهُّ
لَيها ،  دُ عَ تَجتَهِ يبِ الزالَتْ فِيك، فَ ذا العَ ن هَ ةً مِ بِريَ وقاً كَ رُ كتَ أَنَّ عُ قَد أَدرَ النُّورُ إِال وَ
ذا  كَ زالُ احلَقُّ هَ ال يَ ةٌ ، وَ ودَ وجُ نه مَ تَعلَمُ أَنَّ بَقايا مِ رُ نُورٌ أَكثَرُ فَ يَظهَ يضِ إِىلَ األَمامِ فَ متَ وَ

هِ . يُوبِ نَفسِ ه بِعُ َ رياً .. بَرصَّ بدٍ خَ إِذا أَرادَ بِعَ يةٍ ، وَ يَةً بَعدَ تَصفِ يكَ تَصفِ فِّ يُصَ

 ، ذا النُّورِ ءُ هبِ و ال يَستَيضِ هُ ياتُه وَ تْ حَ ىلَ مَن مَضَ ةِ عَ دَّ احلَرسَ ما أَشَ  وَ
هلذا  وعِ  واخلُضُ النُّورِ  هلذا  سالمِ  بِاالستـِ إِال  بدِ  العَ فُؤادِ  يفِ  رُّ  قِ يَ يامنٍ  إلِ ةَ  يقَ قِ حَ ال  بَل 
تَّى  مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ ورِ ، (¬ ® ¯ ° ± ²) [النساء:٦٥]  وَ «ال يُ النـُّ

يمِ . اطِ املستَقِ ن الرصِّ رافُ عَ هوَ االنحِ ن املَيْلِ وَ (١) مِ

يف شأن اختالف 
النّاس يف تسـيري 

أهوائهم



( ٢٩٠ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

. (١)« ئْتُ بهِ بَعاً ملِا جِ واهُ تَ ونَ هَ يَكُ
اهَ  ُ اجتِّ بَنيِّ ةُ املِيزانِ الَّتي تُ وكَ وَ شَ هُ ةِ اخلَالئِقِ ، وَ ىلَ عامَّ وَ الغالِبُ عَ  هُ لِكَ أَنَّ اهلَوَ ذَ وَ
م  م يفِ تَسـيِريِ أَهوائِهِ إِنَّ هلَ ، وَ وَ هِ احلَياةِ هَ ذِ لِّ إِنسانٍ يفِ هَ إِنَّ لِكُ هِ احلَياةِ ، فَ ذِ نسانِ يفِ هَ اإلِ
يها  ون إِلَ هُ جَّ تَوَ تِي يَ م الَّ تِهِ ِم أَو وجهَ لُوهبِ ةُ ما يقرُّ يفِ قُ يقَ قِ يَ حَ ها أَحواالً ، هِ عَ ريِ مَ والسَّ

(: ; > = <) [البقرة:١٤٨]، (8 9 : ; >) [األعراف:١٦٠].

بِك  بُ  يَذهَ أَين   ،   اهلَوَ يفِ  رُ  تَظهَ  ، كَ  خاطِرُ وَ لبُكَ  قَ هَ  جَّ تَوَ يث  حَ ن  مِ تُكَ  جهَ فَوِ
كَ  رَّ تَحَ لَّمَ أَو تَ تَكَ فَ أَو تَ َّ تَرصَ يد أَن تَ ينَام تُرِ واكَ حِ ا هَ دةٌ تَضبِطُ هبِ كَ قاعِ ندَ ل عِ ، هَ واكَ هَ
ن  ةًَ مِ يطِرُ ؟ أَم أَنَّ إِرادَ ي يُسَ هوَ الَّذِ كُ وَ رِّ ي يُـحَ وَ الَّذِ واكَ هُ ه احلَياةِ ؟ أَم أَنَّ هَ ذِ يفِ هَ
واهُ  ونَ هَ تَّى يَكُ مْ حَ كُ دُ نُ أَحَ مِ ؤْ واك ؟ وَ «ال يُ قتَىضَ هَ عُ مُ ضِ ي الَّتي ختُ ةِ الفانِياتِ هِ إِرادَ
ةَ  عادَ وقُ السَّ ذُ ىل آلِه ، فَال واهللاِ ال يَ عَ يهِ وَ لَ كَ عَ بارَ لَّم وَ سَ ىلَّ اهللا وَ »(٢) صَ ئْتُ بهِ بَعاً ملِا جِ تَ

ذا النُّور . لِّها أَمام هَ ه كُ رِ شاعِ مَ َواه وَ قَفَ هبِ خصٌ وَ ة إِال شَ رَ بلَ اآلخِ نيا قَ يفِ الدُّ
نـا يْ تَدَ اهْ بـهِ  نيُ   املبـِ ورُ  النـُّ ـوَ  ـبيلِهُ سَ   أَقْـوَ إِىل  ـي  اعِ الدّ ـوَ  هُ
ـو عُ دْ يَ ـقِّ  باحلـَ يـاً  داعِ يـلِ أَتانـا  الثَّقِ ـولِ  بالقَ ـالمِ  سْ اإلِ إِىل 
بْـدٍِ عَ لُّ  كُ ـةِ   جابَ باإلِ رَ   بـادَ وللرسـولفَ لإللـه  مطيـع 
لُـولِ ضَ تّـالٍ  خَ لُّ  كُ ضَ  ـرَ أَعْ ـيٍوَ بَغْ وَ ـرٍ  فْ كُ ذِي  لُّ  كُ ـرَ  أَنْكَ وَ
ٍ ـريْ خَ لِّ  بـكُ بلُـونَ  املُْقْ الظَّلِيـلِفَفـازَ  الظِّـلِّ  إِىل  ـمْ  باهُ قْ عُ وَ

بَى  قْ كانَ عُ ـونَ وَ ضُ رِ خـابَ املُْعْ (٣)وَ بيلِ يِ الوَ ـزْ ِ ـمْ إِىل اخلْ يهِ عاصِ مَ
(٣)

يّ  وِ هُ النَّوَ حَ حَّ صَ جالُه ثِقاتٌ ، وَ رِ رٍ : وَ جَ هُ ، قالَ ابنُ حَ يـرُ غَ يّ وَ وِ سَ فيانِ الفَ نُ بنُ سُ سَ هُ احلَ جَ (١) أَخرَ
. « يفِ «األربَعِنيَ

(٢) سبق خترجيه .
ها : طلَعُ بَيشِ مَ دٍ احلَ ِّ بنِ حمُمَّ يلِ بِيبِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٣) األبياتُ مِ
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ن  وجِ عَ رُ وقِعُ النّاسَ يفِ االفتِتانِ ، يفِ االبتِداعِ ، يفِ اخلـُ   أَكثَـرُ ما يُ
 ُ ـامتِ ، كِـربْ ن النَّغَ ة مِ ـمَ م ، تُساغُ بِنَغْ نـهُ إِصـراراتٌ مِ  ، استِكـباراتٌ وَ بِيلِ اهلدَ سَ
تنَةِ  ه الثّائِرةُ يفِ أَودِيةِ الفِ ذِ نه هَ تْ مِ بِها إِذا استُـثِريَ ـيُزجُّ بِصاحِ ها ، فَ إِعراضُ لُوبِ وَ القُ
 ، لبِه  قَ يفِ  ثَتْ  انبَعَ   ٍ كِربْ فِتنَةُ  لَه  لُ  األَوَّ افِعُ  والدّ  ، اجلَهاالتِ  أَو   ، فَالتِ  الغَ أَنواعِ  ن  مِ
ياذُ  بَّ والعِ ىل أَن يَسُ تهُ عَ لَ محَ دَ وَ قِ ىلَ أَن حيَ تهُ عَ لَ محَ دَ ، وَ سِ ىلَ أَن حيَ تْهُ عَ لَ نَتْ فِيهِ محَ كَّ متَ وَ

بِاهللا .
ومَ  قُ تَ وَ  ، ةَ  عَ املراجَ نَ  سِ حتُ أَن  قلٍ  عَ وَ  ٍ بَرصَ وِ معٍ  سَ ن  مِ اهللاُ  آتاكَ  بِام  بِإمكانِكَ  أَنتَ 
ذا ؟  ن هَ هُ مِ يدُ ماذا تَستَفِ كَ ، وَ ريِ صِ مَ يِاتِكَ وَ ةَ حَ يقَ قِ كَ بِه حَ تى تُدرِ سابِ الطَّيِّبِ حَ بِاحلِ
تْ ثائِرةَ اإلِرصارِ يفِ  ذا الكِربِ أَثارَ ةُ هَ تْ ظُلمَ لَكِن إِذا جاءَ ذا ؟ وَ ن هَ هُ مِ يدُ ماذا تَستَفِ وَ
تَّى قالَ  لِقُ أَبوابُه (U T S R Q P O)  [األعراف:١٤٦] ، حَ تَنغَ لبِ فَ القَ
هُ  المَ عـونَ كَ يَسمَ لَّم وَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ـندَ النَّبِي صَ ـون عِ لِسُ ن كانوا جيَ ـةٍ ممِ اعَ ن مجَ اهللاُ عَ

  (¿ ¾ ½ ¼  » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ±)
جر:١٤-١٥]. [احلِ

د ، (± ²  نا حممَّ يِّدِ ىل سَ قدِ عَ ةُ احلِ جَ جةُ الكِـربِ ، هلَ هِ هلَ ذِ ةُ ؟ هَ هِ اللَّهجَ ذِ ما هَ
هوَ  وَ لَصادِقٌ  داً  حممَّ إِنَّ   : م  هلَ قِيلَ  إِذا  وَ  ،   (º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
اهللا  ى  كَ حَ  ،   (  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼) اهللا  ندِ  عِ ن  مِ ولٌ  سُ رَ

تَعاىلَ . بحانه وَ لُ القائِلِنيَ سُ هوَ  أَفضَ م وَ نهُ لِك عَ ذَ

بُولِ ةِ والقَ  اإلِجابَ م بُرشَ ولِلَكُ سُ الرَّ ةِ  طَ بِواسِ املَوىلَ  مِن 
» ص١٢٠  . رِ رَ مط الدُّ اُنظُر «سِ

ذمّ الكرب وما 
يرتتّب عليه من 

آفات
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ن  نا اهللا مِ محةِ اهللا ، أَعاذَ بَنيَ رَ ينَهم وَ نِيعاً بَ اً مَ دّ ةُ سَ يمَ مِ فاتُ الذَّ ذه الصِّ د كانَت هَ إِذا فَقَ
نا . ندَ هُ لِرشِّ ما عِ ندَ ريَ ما عِ نا خَ مَ رَ ال حَ نّا ، وَ محَتِه عَ دادِ رَ انسِ

هِ ، أَو  تْ فِيه دائِرةُ كِربِ ي أُثِريَ نسانِ الَّذِ فتَحُ هلذا اإلِ محتِهِ يَ ن رَ قُّ مِ زالُ احلـَ ال يَ وَ
 َ تَـبَرصَّ بِإِمكانِهِ أَن يَ رَ ، وَ كَّ تَذَ بِإِمكانِه أَن يَ ن أَبوابِ االعتِبارِ ، فَ هِ بابا مِ ورِ رُ دائِرةُ غُ
هِ األَبوابِ  ذِ ثل هَ تحِ احلقِّ لَه مِ لْ مَع فَ زَ ا إِذا ملَ يَ نَ التَّفكِـري.. أَمّ سِ بِإِمكانِهِ أَن حيُ ، وَ
ةُ  تْ نِقمَ إِذا جاءَ ةِ ، وَ تَحُ احلقُّ بابَ النِّقمَ فْ نا يَ هُ ياً ، فَ لِّ تَوَ اً مُ ستَـكربِ ضاً مُ عرِ اً مُ ّ مُرصِ
ما  ةِ ، وَ ريَ صِ ياتِه القَ دٍ يفِ حَ بُها يفِ نَكَ زالُ صاحِ دٌ ، فَال يَ ها أَحَ تُهُ ال يطِيقُ نِقمَ اجلبّارِ فَ

يد . دِ ةُ بَعدَ ذَلك أَمرٌ شَ ط ، املسأَلَ نا فَقَ دٌ هُ ةَ نَكَ يتَ املسأَلَ لَ َ احلياة ، وَ أَقرصَ
ربَ  الصَّ لُوا  مَّ تَحَ يَ وَ املشاقَّ  لُوا  مَّ تَحَ يَ أَن  ىلَ  عَ بلَنا  قَ عاةَ  الدُّ َـلَ  محَ ي  الَّذِ هوَ  ذا  هَ وَ
بِكلِّ  ن لُطفٍ ، وَ وه بِكلِّ ما أُوتُوا مِ حُ يَنصَ م فَ لَيهِ لَّمَ عَ تَكَ م وَ بَّهُ أتُوا إِىل مَن سَ تَّى يَ حَ
ن نارِ  لُوه انتِشاالً مِ نتَشِ بُّون أَنْ يَ ةٍ ، حيُ ن قُدرَ بِكلِّ ما أُوتُوا مِ ، وَ قلٍ ن عَ ما أُوتُوا مِ
يدِ  دِ الشَّ دِ  األَسوَ اخلَطِـريِ  واملستَقبَلِ  يِّئِ  السَ ـريِ  املصِ ن  مِ وهُ  ذُ نقِ يُ أَن  وَ ةِ،  دَ املوقَ اهللا 

نتـَظِره. يَ ي يَستَقبِله وَ الَّذِ

 .. لُ بِآداب النَّومِ تُه نَوماً ، والعامِ ظَ قَ ت يَ ةِ .. صارَ ظَ يَّعَ آدابَ اليَقَ  مَن ضَ
هِ يفِ  ريِ نيَ ، االشتِغالُ بِغَ ىل املسلِمِ ثريةٌ عَ لبِيُّ لَه أَرضارٌ كَ ةً ، والنَّومُ القَ ظَ قَ ه يَ ريُ نَومُ يَصِ
َذا  ىل املسلِمِني ، هلِ يقٌ عَ مِ ومُ ، قُم يا نائِمُ ، النَّومُ عَ نَقُ ةَ سَ يقَ كنا احلَقِ ةِ نَومٌ ، لَو أَدرَ يقَ احلَقِ

دٍ نائِمٍ . ندَ أَسَ يَواناتِ الغابَة عِ ىل املسلِمِني بِلَعِبِ حَ ارِ عَ لُّطُ الكفّ بَّهُ تَسَ شَ يُ

ثمرة آداب النوم 
واليقظة
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ائِرَ ال يُصادُ إِال  إِنَّ الطّ نا فَ ن هُ مِ نِ اهللا ، وَ فلةُ عَ رُ املصائِبِ .. الغَ  مَصدَ
دراكِ ، فَال  عيِ واإلِ همِ والوَ هوَ طائِرٌ يفِ الفَ لبُكَ وَ لِكَ قَ ذَ ن ذِكرِ اهللا ، كَ تِه عَ فلَ قتَ غَ وَ

ندَ ذِكرِ اهللا . نّاسٌ عِ كَ خَ وَّ دُ إِنَّ عَ تِه ، فَ فلَ قتَ غَ ه إِال وَ دوُّ ه عَ يدَ يَصِ

كَ  واطِرُ خَ وَ  ، النِيَتِكَ  عَ ثلَ  مِ كَ  َّ رسِ وَ  ، باطِنِكَ  ثلَ  مِ كَ  رَ ظاهِ علَمُ  يَ يبِّ  رَ  
بُّ  رَ و  هُ  ، ةِ  التَّفاهَ طابِ  بِخِ تَرضَ  ال   ، اطِبُهُ  ختُ يفَ  كَ فانظُر   ، ينَهُ  بَ وَ ينَكَ  بَ طابٌ  خِ
 ، كَ لُ أَرضِ حامِ لُكَ وَ حامِ ظِيمِ ، وَ رشِ العَ بُّ العَ رَ امءِ واألَرضِ وَ بّارُ السَّ جَ ، وَ األَربابِ
طابَ تَعظِيمٍ ، كلُّ خاطِرٍ  طابَ أَدَبٍ ، خاطِبهُ خِ تِي فَوقَكَ ، خاطِبهُ خِ امءِ الَّ لُ السَّ حامِ وَ

نِي آدَم. ي تُكلِّمُ بِه بَ المِ الَّذِ ثلُ الكَ ألَنَّه مِ لَيه ، وَ لِعٌ عَ طَّ طابٌ ؛ ألَنَّه مُ لبِكَ خِ يفِ قَ
فَ  تَعرِ وَ  ، قاءِ  النـَّ وادِي  أَهلِ  ن  مِ ونَ  تَكُ تَّى  حَ  ، والنَّقاءِ  فاءِ  لِلصَّ يَّأَ  تَهَ تَ أَنْ  يَنبَغِي  فَ
ى  بِيبُهُ املنتَقَ هوَ حَ ى وَ ى بِهِ مَن نَقَّ نَقَّ ى ، وَ اهُ اهللاُ فَهوَ األَنقَ قّ ي نَ ى ، الَّذِ االرتِباطَ بِاملُنْتَقَ
ةَ  يشَ لَحاءِ ، عِ ةَ الصُّ يشَ داءِ ، عِ عَ ةَ السُّ يشَ تَعِيشُ عِ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ يهِ وآلِهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ صَ
تُهم ،  يشَ ةُ عِ يشَ مَ العِ نيَ ، نِعْ احلِ ةَ الصّ يشَ بِنيَ ، عِ رَّ ةَ املقَ يشَ ياءِ ، عِ ةَ األَنقِ يشَ األَوفِياءِ ، عِ
ُم أَهلُ  ام أَهنَّ ةِ كَ رَ يشِ اآلخِ م أَهلُ عَ هُ م ، وَ هُ يشُ يشَ إِال  عَ ال عَ م ، وَ عاهُ يش إِال مَ ما عَ

 r) تَعاىل :  وَ بحانَه  سُ قالَ   ، نُ أَحسَ ةِ  رَ اآلخِ يفِ  م  هُ يشُ عَ وَ  ، نيا  الدُّ يفِ  نِ  احلَسَ يشِ  العَ
v u t s)  [آل عمران:١٩٨].

 ، بِنيَ رَّ املقَ املالئِكةِ  وِ  ، نيَ  احلِ والصّ األَولِياءِ  ن  مِ ودِينَ  املَوجُ واتُ  عَ دَ لَيكَ  عَ ودُ  تَعُ وَ
 ´  ³  ²  ±  °  ¯) دائامً   اهللاَ  ونَ  يَدعُ ين  ذِ الَّ رشِ  العَ لةِ  محَ وَ
قتَ  دَ صَ إِذا  عاءِ  الدُّ ذا  هَ يفِ  أَنتَ  لُ  تَدخُ سَ [غافر:٧]،    (º ¹ ¸ ¶ μ

ةِ . يلَ هِ اللَّ ذِ ن هَ تِكَ مِ يفِ تَوبَ

مصدر املصائب

معنى اخلطاب
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ا  رُ هبِ ةٍ تَعمُ ظِيمَ ةٍ عَ َّ بَ مهِ كَ أَن تَكونَ صاحِ منَعُ كَ ، مَن يَ مُ أَمامَ مَ كَ واهلِ زائِمُ أَمامَ العَ
والكَ ،  عَ مَ قُ مَ نُ باطِنَكَ ، تَصدُ سِّ ن أَخالقِكَ ، حتُ نتَبهُ مِ لبَكَ ، تَ ا قَ رُ هبِ تَعمُ قتَكَ ، وَ وَ

تَعاىلَ . بحانَه وَ نه سُ يبٌ إِذا أَنتَ قَربتَ مِ رِ قَ كِنٌ وَ ذا ممُ لُّ هَ لِّها ، كُ ورِ كُ ُ ن الرشُّ دُ عَ بتَعِ تَ

مَن  بِّه، وَ لةِ بِرَ بلُ الصِّ دَّ لَه حَ نبِهِ .. مُ خِ ذَ سَ ن وَ ر عَ نّا بِالتَّطَهُّ دُ مِ مَ الواحِ رِ  إِذا أُكْ
. تَعاىلَ بحانه وَ لِيلِ بِامللِكِ اجلَلِيلِ سُ ـبدِ الذَّ ةَ اتِّصالِ العَ الوَ بِّ .. ذاقَ حَ َذا الرَّ لَ هبِ اتَّصَ

دَ  جَ لِكَ نادَ املنادِي ماذا وَ ألَجلِ ذَ ءٌ ؟ وَ وتُه يشَ فُ ل يَ لكِ امللُوكِ هَ لَ بِمَ نِ اتَّصَ مَ  وَ
ن  مْ ممِ اكُ إِيّ لُنا وَ عَ اله ؟ فاهللاُ جيَ واله تَعاىلَ يفِ عُ دَ مَ جَ دَ مَن وَ قَ ماذا فَ واله ؟ وَ مَن فاتَه مَ

نَن .  سَ ىل أَقوَ ةِ عَ نِ واالستِقامَ رَ ن الدَّ رِ عَ ن التَّطَهُّ يبٍ وافِرٍ مِ ظِي بِنَصِ حَ

ونَه  ؤُ قرَ ني يَ حي حِ سنُ اقتِباسٍ بِالوَ ُم حُ يِّ هلَ ةِ بِاجلَنابِ النَّبَوِ لَ  أَهلُ الصِّ
إِذا  وَ  ، يةً  أَوعِ لَه  وا  صارُ  .. ونَه  عُ يَ ما  ندَ عِ وَ  ، هُ  ونَ عُ يَ  .. ونَه  مُ فهَ يَ ما  ندَ عِ وَ  ، ونَه  مُ فهَ يَ وَ
ىل سائِرِ  رآنِ عَ ةَ القُ لَ نزِ ن اخلَلقِ مَ م مِ واهُ م ملِن سِ تُهُ لَ نزِ يَةً .. كانَت مَ رآنِ أَوعِ وا لِلقُ صارُ

م . المِ ، فَال نَظِريَ هلَ الكَ

لِ ،  مَ ةِ يفِ العَ كَ قتِ والربَ كةِ يفِ الوَ عٍ إىل اهللاِ يف شأنِ الربَ ُّ ن تَرضَ دَّ مِ  البُ
عاتِ ،  ُّ هِ التَّرضَ ذِ ىل هَ م عَ نكُ لِعِ احلَقُّ مِ ليَطَّ ةِ يفِ احلالِ ، فَ كَ جهاتِ ، والربَ ةِ يفِ الوِ كَ والربَ

ن جانِبِه . تِكم مِ وَّ قُ م وَ ر إِمدادِكُ ذا مَصدَ إِنَّ هَ فَ

االتصال باهللا 
بالتطهر من 
الذنوب

االتصال 
باجلناب النبوي

يف شأن الربكة



( ٢٩٥ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

باتِهِ  لَ (١) طَ ُ فَرسِّ يُ ار ، وَ يلَ هنَ ها لَ رُ ةٍ دائِامً يَذكُ هَ ةٍ أَو جِ ومَ كُ ةِ حُ وّ نِ استَنَدَ إِىل قُ  مَ أَما تَرَ
م  طَلَباهتُ  ، م  هبُّ رَ  .. ِم  هتِ وَّ قُ رُ  مَصدَ  ، ذا  هَ جِ  املنهَ أَهلُ  وَ  ، ا  هلَ إِشكاالتِهِ  وَ حاجاتِهِ  وَ

ه دائِامً .. دائِامً .. دائِامً . ندَ ا عِ وهنَ رُ يَذكُ
تِهِ  ريُ صادقٍ يفِ دَعوَ ذا غَ نه ، هَ ال يُكثِرُ مِ بُ فِيهِ ، وَ ال يَرغَ ، وَ عاءِ داعٍ ما يَستَلِذُّ بِالدُّ

(´ º ¹ ¸ ¶ μ «)  [الفرقان:٧٧].

 ، يلَةَ ال لَ ؟ وَ يلَةٍ عٍ ؟ أَيّ لَ ُّ تَرضَ عاءٍ وَ ةِ دُ ثرَ ونِ كَ ن دُ لَّم مِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ يهِ صَ لَ ت عَ رَّ ةٍ مَ يلَ أَيُّ لَ
هاتِهِ  جُّ تَوَ ىل ساعاتِنا، وَ ساعاتِهِ عَ نا ، وَ امِ ىل أَيّ هِ عَ امِ أَيّ يالِينا، وَ ىل لَ يالِيه عَ وائِدَ لَ مَّ عَ د اللَّهُ أَعِ

ِني . امحِ م الرّ نه بِرمحتِك يا أَرحَ تى نَكونَ مِ واتِنا ، حَ عَ ىل دَ عائِه عَ دُ هاتِنا ، وَ جُّ ىل تَوَ عَ

فِ  شارِ مَ ىل  عَ أَنَّه  علَمَ  يَ أَن  ِبُ  جيَ  ، ةِ  عوَ الدَّ هِ  َذِ هبِ وَ لِ  مَ العَ َذا  هبِ لِّقُ  املتَعَ  
ن أَموالِنا  هُ مِ لُ إِنَّ ما نَبذُ ري ، فَ لَو بِاليَسِ لُ وَ لَيها ، نَبذِ دُ عَ وَّ تَعَ أُ نَ هلَذا نَبدَ ةِ ، وَ فاءٍ بِالبَيعَ وَ

ثُر . لَو كَ ريِ وَ ن أَموالِ الغَ أيتِ مِ ا يَ نُ ممِ أَوزَ لُ وَ لَّ .. فَهوَ أَثقَ لَو قَ وَ
داً يفِ املِئة أَو  لَو واحِ هِ أَخذَ نِسبَةٍ وَ لَ يفِ فِكرِ عَ لِ أَن جيَ مَ ذا العَ لِّقٍ هبِ تَعَ يَنبَغِي لِكلِّ مُ فَ
يتَ  تِي تَراضَ ذْ لَك النِّسبَةَ الَّ ةِ ، خُ عوَ الِ الدَّ ه إِىل جمَ ذُ أخُ لَيه ، يَ لُ عَ ن كلِّ ما يَدخُ لَّ مِ أَقَ

ي اآلن . قامٍ هِ كَ يفِ أَيِّ مَ ي نَفسُ لَيها ، ما أَدرِ كَ عَ نَفسَ أَنتَ وَ
أَلَه:  ينَام سَ لَّم حِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ه قالَ لِلنَّبِي صَ نا أَبو بَكرٍ ما تَراىضَ مَع نَفسِ يِّدُ ا سَ أَمّ
لَو  يدُ نِسبَةً وَ قامه ، نُرِ ذا مَ ولَه(٢) ، فَهَ سُ رَ م اهللاَ وَ كْتُ هلَ «ما تَركتَ ألَهلِكَ ؟» قالَ : تَرَ
هُ عِىل  كْ لُ إِليك ، اُترُ لَيك أَو يَصِ لُ عَ ن كلِّ ما يَدخُ ن ذَلك مِ لَّ مِ داً يفِ املِئَةِ أَو أَقَ واحِ

ح . يَرشَ ي وَ بدِ (١) أَي: يُ
دَ . واهُ أَبُو داوُ ) رَ ولَهُ سُ رَ م اهللاَ وَ يْتُ هلُ قَ لِكَ ؟» قالَ : (أَبْ هْ يْتَ ألَِ قَ ولُ اهللا  : «ما أَبْ سُ (٢) قالَ لَه رَ

يف شأن 
رضورة حتقّق 
صفة البذل 

عند القائمني 
عوة بالدّ



( ٢٩٦ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

ي أَنتَ  لِّ الَّذِ تِك أَو يفِ املحَ ك أَو يفِ منطِقَ لَدِ ةِ يفِ بَ عوَ ونِ الدَّ ؤُ ه يفِ شُ َ ريِّ تى تُسَ نبٍ حِ جَ
لِكَ . كُ لكَ اهللا يفِ ذَ بارِ فِيه يُ

و فِيه ، واحلالِ  ي هُ لَّ ذاكرٍ يفِ املقامِ الَّذِ دَّ اهللاُ بِه كُ مِ كرِ أَن يُ ذا الذِّ أنُ هَ  شَ
نبَعِثُ  ليه يَ لبِ عَ يَّةٍ يفِ القَ عِ لَتْ آثارُ مجَ صَ إِذا حَ كرِ هللاِ تَعاىل ، فَ ذا الذِّ و فِيه بِرسِّ هَ ي هُ الَّذِ
 ، هِ لمِ بِعِ لَ  لِيَعمَ وَ سَ  رِّ لِيُدَ وَ لِيُبَلِّغَ  وَ  ، لمِ  العِ قَّ  حَ يَ  دِّ لِيُؤَ وَ ه  لمِ عِ يفِ  اهللا  يَ  لِيَتَّقِ مُ  العالـِ
 ، تِه  بادَ عِ إِتقانِ  وَ تِه  بادَ عِ بِإِحسانِ  العابِدُ  نبَعِثُ  يَ لبَ  القَ لَ  نازَ إِذا  كرِ  الذِّ ذا  هَ  ُّ رسِ وَ
 ِّ ن رسِ دُّ مِ زالُ يَستَمِ ال يَ ها ، وَ نامِ سِ ا وَ هتِ روَ ءِ ذُ بَوُّ تَ راتِبَ اإلِخالصِ فِيها ، وَ وارتِقائِه مَ

هِ . بِّ تِه بِرَ فَ عرِ ةً يفِ مَ يادَ زِ عِه وَ ةً يفِ تَواضُ يادَ زِ ه وَ ةً يفِ إِخالصِ يادَ كرِ زِ ذا الذِّ هَ
هُ  ونَ دُّ تَمِ سْ كرِ ما يَ ذا الذِّ ِّ هَ ن رسِ ونَ مِ دُّ ةِ بِاهللا يَستَمِ فَ ـبَةٍ يفِ املعرِ رتَ لِّ مَ لِكَ أَهلُ كُ ذَ كَ وَ
االعتِالءُ  م  هلَ أيتِ  يَ وَ  ، تُوحُ  الفُ هلم  أيتِ  يَ وَ وخُ  سُ الرُّ هلم  يَأيتِ  فَ  ، فِيه  م  هُ ي  الَّذِ م  حاهلِ يفِ 
نه  دُّ مِ يَستَمِ نه أَهلُ اإلِصالحِ بَني النّاسِ ، وَ دُّ مِ يَستَمِ راتِبَ أَسنَى ، وَ واالرتِقاءُ إِىل مَ
دُّ  يَستَمِ هاتِ ، وَ وقِ اآلباءِ واألُمَّ قُ يامِ بِحُ نه أَهلُ القِ دُّ مِ يَستَمِ ةِ لِألَرحامِ ، وَ لَ أَهلُ املواصَ

ع . نافِعِ املجتَمَ نه املنْطَلِقُ يفِ مَ مِ
رُ  تَنَوَّ تَ يمُ وَ تَستَقِ م فِيها ، وَ تِي هُ كرِ .. تَصلُحُ األَحوالُ الَّ ذا الذِّ ن هَ قيا مِ ىلَ قَدرِ السُّ عَ وَ
لُوغِ  ن بُ بدِ  عَ ُ بِالعَ رصُ تِي تَقْ وائِبِ الَّ ن الشَّ ءٍ مِ ا بِيشَ بَّام شاهبَ ي رُ رُ الَّذِ دَ نها الكَ نزاحُ عَ يَ وَ

رة . لُوغِ الثَّمَ ن بُ بُولِ أَو عَ القَ

 ، نَ كَ سْ تَمَ بَ املِسكِنيَ أَن يَ قُّ مَن صاحَ سكِنيٌ ، حَ م إِال مِ بُـكُ  ما صاحِ
يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ احلَبِيبُ  قالَ   ، رياً  ـثـِ كَ م  هُ يَرمحَ احلَقَّ  ألَنَّ  ؛  ساكِنيَ  مَ لُّنا  كُ نْ  لنَكُ فَ

كر هللا  يف شأن الذّ
تعاىل

مفتقرا هللا 
سبحانه وتعاىل



( ٢٩٧ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

ةِ  رَ مْ زُ يفِ  ينِ  ْ رشُ واحْ كِيناً  سْ مِ تْنِي  أَمِ وَ كِيناً  سْ مِ يِنِي  أَحْ مَّ  «اللهُ  : لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ وآلِهِ 
املَساكِني»(١).

إِذا  ليه ، وَ نهُ عَ مَّ مِ أَ الذَّ مَّ رَ إِذا ذُ أَ الفَضلَ لِلامدِحِ ، وَ حَ رَ دِ ةُ املِسكِنيِ إِذا مُ المَ عَ
فاءِ املادِحِ ،  ن صَ مِ لَيه ، وَ رتِ اهللا عَ ن سِ ذا مِ أَنَّ هَ ه ، وَ قُّ أَ املَدحَ فَوق ما يَستَحِ حَ رَ دِ مُ

لَيه . رتِ اهللا عَ ن سِ ذا أَيضاً مِ أَنَّ هَ قُّ ، وَ ونَ ما يَستَحِ مَّ دُ أَ أَنَّ الذَّ مَّ رَ إِذا ذُ وَ
مْ الذَّ نَ  مِ بْ  تْعَ تَ ال  وَ حْ  رَ فْ تَ حِ  باملََدْ ال  وَ

ْنُون ونْ جمَ جُ شْ يهْ مَ قِ نْ باهللا يا ابْنَ الفَ ـهْوكُ يَّ ِ الربَ يفِ  ـهْ  بِّ برَ ـو  هُ زْ يَ بْـدَ  العَ ـإِنَّ  فَ
فاين لِّ  كُ نْ   عَ يهْ   قِ الفَ ابْنَ  يا  فَ  الطَّرْ ضَّ   غُ وَ
ثاينِ لَيسْ  دْ  واحِ اهللاْ    وَ سِ قْ  شَ تَعْ ال  وَ

ـلِّ املعاينِ ــفِ يفِ كُ صْ لُ الوَ (٢)تَعاىلَ كامِ نِيَّهْ هْ هَ بَ ْ ـيْ رشَ قِ بُـهْ سُ لْ نْ كانَ قَ دْ مَ عِ سَ
(٢)

سَ  إِنَّ األُسُ ه ، فَ دُ بُعْ ثيلِ وَ يابُ مِ هِ غِ ورِ ظُهُ ذا النُّورِ وَ وِّ هَ رُ يفِ بُدُ ثِّ ؤَ  ال يُ
سَ  رِ لُّ ما غُ كُ هُ ، وَ سُ رعِ حارِ فَوقَ الزَّ ن األُصولِ ، وَ أَتَتْ مِ ن األَعامقِ ، وَ م ثابِتَةٌ مِ كُ ندَ عِ
ى ،  بقَ دَّ أَن يَ البُ ومَ ، وَ دُ دَّ أَنْ يَ البُ  ، وَ ي التُّقاةِ ، فالبَقاءُ لِلتُّقاةِ والبَقاءُ للتَّقوَ ىل أَيدِ عَ
بُونَ ،  رَّ رُ فِيها املقَ كَ ذْ يُ ونَ ، وَ يقُ دِّ رُ فِيها الصِّ كَ ذْ يم ، إِنَّام يُ رُ يفِ تَرِ كَ ذْ ي يُ ثيلِ الَّذِ لَيسَ مِ وَ
ي  م ، بَل نَستَحِ ن تَردِيدِ أَوصافِهِ مِ م ، وَ هِ ن ذِكرِ ي مِ ين نَستَحِ ذِ فُونَ الَّ رُ فِيها العارِ كَ ذْ يُ وَ

قالَ :  ةَ وَ يثِ عائِشَ دِ ن حَ ي مِ ذِ يدٍ ، والرتَّمِ عِ يثِ أَيبِ سَ دِ ن حَ هُ مِ حَ حَّ صَ ه واحلاكِم وَ هُ ابنُ ماجَ جَ (١) أَخرَ
يب . رِ غَ

بُود  كران أَوىصَ هبِا عُ يلِ بنِ أَيبِ بَكرٍ السَّ يخِ عَ محنِ بنِ الشَّ بدِ الرَّ بِيبِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (٢) األبياتُ مِ
ع بِنِيَّة . بُود اسجَ يه يا عُ قِ ها : أَال يا ابنَ الفَ طلَعُ يه ابنِ يسلَم مَ قِ ابن الفَ

االرتباط باملنهج 
ال باألشخاص



( ٢٩٨ )

الباب العاشر : معان سامية في قواعد السير إلى هللا وتزكية النفس وكالم في الحقائـق والذوق 

لُّفِ الواقِعِ فِينا . م للتَّخَ امئلِهِ ن ذِكرِ شَ مِ
 ، لبِ  القَ بِيبِ  حَ ندِ  عِ ن  مِ امتَدَّ  ي  الَّذِ بِ  ـذْ العَ جِ  بِاملنهَ لالرتِباطِ  م  لَكُ ةُ  عوَ الدَّ إِنَّام  وَ
وا  تَعلَمُ ايفِ ، وَ ذا املعِـنيِ الصّ ن هَ لُوا مِ نهَ بِإِمكانِكم أَن تَ بُ ، فَ بِنيَ فِيه الرشُّ ارِ طابَ للشّ وَ

ن أَجلِها. تُمْ مِ نْ وِّ ةَ كُرب الَّتي كُ مَّ إِنَّ املهِ ـبِريةَ ، فَ م الكَ تَكُ مَّ هِ مُ

شاتِ  وِّ واملشَ راتِ  دِّ واملكَ اآلفاتِ  ن  مِ ساملِةٌ  ا  ألهنَّ المِ  لِلسَّ تْ  يفَ أُضِ  
أَسامئِه  ن  مِ المُ  والسَّ  ، المُ  السَّ دارُ  ي  هِ  ، نايا  والدَّ واألقذارِ  واألوساخِ  واملنَغِّصاتِ 
ىل ما هو  لُ عَ يُحمَ عٍ فَ وضِ المُ يفِ أَيِّ مَ إِذا أُطلِقَ السَّ يَّةُ املسلِمِني ، وَ المُ حتَ تَعاىل ، والسَّ
يفَ  يامنِ ، فَكَ عاءِ إِىل اإلِ ي اجلَنَّةُ بِالدُّ هِ الئِقٌ ، (Ö Õ Ô Ó ×)  [يونس:٢٥]، وَ
؟  اجلنَّة  لُوا  ادخُ وا  تَعالَ  : ولُ  قُ يَ أَنَّه  لِكَ  ذَ عنَى  مَ ل  هَ ؟   المِ  السَّ دارِ  إِىل  عاءِ  الدُّ عنَى  مَ
إِىل  ةٌ  دَعوَ  ، الِح  الصّ لِ  مَ العَ إِىل  ةٌ  دَعوَ  ، يامنِ  اإلِ إِىل  ةٌ  دَعوَ  .. المِ  السَّ دارِ  إِىل  ةُ  عوَ الدَّ
المِ ،  ةُ إِىل دارِ السَّ عوَ ه الدَّ ذِ المِ فَهَ ولِ دارِ السَّ : إِىلَ أَسبابِ دُخُ ةِ واخلَشيَةِ ، أَيْ نابَ اإلِ

  (  ¡ ے   ~  }  |) ة:  رَ فَ الكَ ن  مِ ولِنيَ  املخذُ يفِ  اهللا  قالَ  ام  كَ
رائِضَ ،  كِ الفَ ولُونَ : اترُ قُ لَكِن يَ ل النّارَ ! وَ د : تَعالَ .. ادخُ ولُون ألحَ قُ [القصص:٤١]، ما يَ

ةٌ إِىل النّار . ه دَعوَ ذِ ماتِ ، فَهَ رَّ لِ املحَ افعَ
فرُ  والكُ  ، المِ  السَّ دارُ  الِحُ  الصّ لُ  مَ والعَ يامنُ  فاإلِ  ، ةِ  يقَ احلَقِ بَعضِ  يانُ  بَ ذا  هَ يفِ  وَ
عاينِ اتِّصاالتِ  فُ مَ ا ، ثمَّ بَعدَ ذَلك تَعرِ  أَسباهبِ ن أَقوَ ا مِ ي النّارُ ؛ ألهنَّ يِّئاتُ هِ والسَّ

ن النّار . عَ ن اجلَنَّةِ وَ تِحُ لَك بابُ التَّعـبِريِ عَ نفَ يَ ورِ ، وَ بَعضِ األُمُ
ي  َذا ، فَهِ بِطٌ هبِ رتَ لِكَ مُ ما إِىل ذَ نانِ وَ فِني إِىل اجلِ ولِ العارِ ن دُخُ رُ مِ مُ أَنَّ ما يُذكَ هَ فْ تَ وَ
لَ  دَخَ إِذا  نَّةً  جَ تَعاىل  هللا  (إِن   : م  قَوهلِ إِىلَ  لُوا  يَصِ أَن  دِّ  حَ إِىل   ، ها  آثارِ وَ الطّاعاتِ  ثِامرُ 

متحدثاً عن 
معــنى قوله 
 Ó) : تعاىلَ

 Ö Õ Ô
(×
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لِك: (إِنْ  وا فَوق ذَ ولُ قُ دِّ أَن يَ ة) ، بَلْ إِىل حَ رَ نَّةِ اآلخِ نيا ملَ يَشتَق إِىل جَ بدٌ يفِ الدُّ إِلَيها عَ
لَفِي  م  إِهنَّ نيا)  الدُّ يفِ  نَحنُ  (وَ بِاللَّيل  فِيه  نَحنُ  ما  ىل  عَ ة)  رَ اآلخِ (يفِ  ـنَّةِ  اجلَ أَهلُ  كانَ 
عُ  نفَ يَ فَام  لِكَ  ذَ كَ ن  يَكُ ملَ  إِنْ  وَ  ، النَّعِيم  ي  هِ فاجلنَّةُ  ذلِكَ  كَ كانَ  إِنْ   ،  (١)( ـيِّبٍ طَ يشٍ  عَ
[يونس:٢٥]    (Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó) فِيها،  بَقِي  ما 

 #  "  )  ، وا»(٢)  فارتَعُ نَّةِ  اجلَ ياضِ  برِ مْ  تُ رْ رَ مَ «إِذا  يثِ  احلَدِ يفِ  وَ اإلِسالم،  دِينِ 
ـ  اجلنةُ  ي  هِ وَ ـ     (  $) ـ  يامنِ  بِاإلِ أَي:  ـ     (#) [يونس:٢٦]    (  % $

سلِم. يثِ مُ دِ ام يفِ حَ رُ إِليهِ تَعاىلَ كَ ي النَّظَ هِ (%)  وَ

 ، رةِ  الظّاهِ رِ  األبحُ يفِ  بِ  جَ العَ ن  مِ دُّ  أَشَ رِ  األبحُ هِ  ذِ هَ يفِ  بُ  جَ العَ  ، يّ  وِ القَ بحانَ  سُ
نها إِىل  وا مِ ا األَمثِلةَ لِيَعبُـرُ م هبِ بَ احلقُّ هلَ َ لَكِن ملا كانَ  أَكثَـرُ النّاسِ أَربابَ أَبصارٍ رضَ

بُ . هِ أَعجَ ذِ هَ إِال فَ  وَ األُمور األُخرَ

يشٍ طَيِّب).  ثلِها إِهنَّم لَفِي عَ نَّة يفِ مِ : (إِنَّه لَيَمرُّ بِالقَلبِ أَوقاتٌ إِنْ كانَ أَهلُ اجلَ فِنيَ دُ العارِ (١) قالَ أَحَ
.« يرِ دِ اُنظُر «فَيضَ القَ

رتُم  رَ لَّم قالَ : «إِذا مَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ ولَ اهللا صَ سُ ن أَنَسٍ أَنَّ رَ نَه عَ سَّ حَ ي وَ ذِ مِ د والرتِّ هُ أَمحَ جَ (٢) أَخرَ
. « كرِ لَقُ الذِّ نَّة ؟ قال : حِ ياضُ اجلَ ما رِ وا . قالُوا : وَ ياضِ اجلنَّة فارتَعُ بِرِ





الباب احلادي عرش
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بِيبِ اهللا  حبَّةِ حَ م بِمَ ت أَعيُنُهُ ينَ قَـرَّ ذِ بِّنيَ ، الَّ يشُ املُحِ يشَ .. إِال عَ  ال عَ
حبِهِ  صَ ىلَ آلِهِ وَ عَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ يفِّ النَّبِيُّ صَ ـامّ تُوُ ولُ قائِلُهم لَ قُ لَّم ، يَ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ صَ
ىلَ  عاً عَ ـزِ ونَ جَ أَكُ ـدا)(١) .. فَ يِّكَ أَحَ بـِ  بَعدَ نَ تَّى ال أَرَ ي حَ ِ ـمَّ أَعمِ بَرصَ لَّم : (اللَّهُ سَ وَ

. هِ ةِ أَنوارِ قَ فارَ مُ
يهِ  لَ ىلَّ اهللاُ عَ م النَّبِيُّ صَ قَهُ فارَ م ، وَ أَفعاهلِ م وَ أَقواهلِ م وَ ها يفِ أَحواهلِِ بَّةُ أَثرَ تِ املحَ أَثَّـرَ وَ

بَّةِ . مِ املَحَ دَ ىلَ قَ م عَ هُ لَّم وَ سَ وَ
يفِ  حابةِ  الصَّ حالُ  كانَ  يفَ  كَ  .. المُ  والسَّ الةُ  الصَّ يهِ  لَ عَ فاتِهِ  وَ ـبَأُ  نَ م  ـهُ لَغَ بَ ملّا 
كانَ  ؟  ةِ  مَّ األُ ىلَ  عَ ضاعَت  أَينَ   ، ةً  يَّ وِ قَ كانَت  تِي  الَّ يامنِ  اإلِ الئِقُ  عَ ذا  كَ هَ ينَة(٢)؟!  املـدِ
رَ  دِ ما بَنيَ جالِسٍ ما قَ ىلَ النُّطقِ ، وَ رَ عَ دِ تٍ ما قَ ةِ ما بَنيَ صامِ رَ وَّ ينَةِ املُنـَ ُم يفِ املَدِ حاهلُ
بَّتَ اهللا  تَّى ثَ ُ ، حَ ربَ مُ اخلـَ هُ ما جاءَ ىل التَّفكِـريِ بَعدَ رَ عَ دِ ما بَنيَ تائِهٍ ما قَ يامِ ، وَ ىلَ القِ عَ
يهِ  لَ ىلَّ اهللاُ عَ َديِهِ صَ وا هبِ ومُ م ؛ لِيقُ لَيهِ كِينَةَ عَ لَ السَّ أَنزَ أَنَ ، وَ أَنَ مَن طَمْ طَمْ بَّتَ ، وَ مَن ثَ

ا  مهُ يدَ نتُ أَرِ قالَ : كُ وهُ فَ عادُ هُ فَ بَ بَرصَُ هَ دٍ ذَ مَّ الً مِن أَصحابِ حمَُ جُ دٍ :  (أَنَّ رَ مَّ مِ بن حمَُ نِ القاسِ (١) عَ
ما  فَواهللا   .. لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللا  ىلَّ  صَ النَبِيُّ  بِضَ  قُ إذْ  ا  أَمّ فَ  ، لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النَّبِي  إِىلَ  ألنظُرَ 

عدٍ .  واهُ ابنُ سَ بالَة) رَ ِام بِظَبيٍ مِن ظِباءِ تُ ينِ أَنَّ ما هبِ ُّ يَرسُ
النّاسُ  شَ  هِ دُ وَ ةُ  املَالئِكَ تْهُ  جَّ سَ وَ لَّم  سَ وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ اهللاِ  ولُ  سُ رَ يفَّ  تُوُ (ملّا   : ريِّ  املُـنـَ ابنُ  قالَ   (٢)
م  نهُ ن أُقعِدَ ، ومِ م مَ نهُ مِ بِلَ ، وَ ن خُ م مَ نهُ مِ وا واختَلَطُوا فَ أفحمُ لِكَ وَ م يف ذَ واختَلَفَت أَحواهلُُ
يحُ «ما ماتَ  يِصِ لِبُ وَ لَ جيَ عَ طّابِ فَجَ رُ بن اخلَ مَ بِلَ عُ الم . وممن أُخْ لَم يَطِق الكَ تَ فَ ن أُصمِ مَ
ةً  هِ أَربَعِنيَ لَيلَ ومِ ن قَ نيَ غابَ عَ مران حِ ى بن عُ وسَ بَ مُ هَ هِ كَام ذَ بِّ بَ إِىلَ رَ هَ لَكِنَّهُ ذَ ولُ اهللا وَ سُ رَ
سَ  َّن أُخرِ كانَ ممِ راكاً ، وَ لَم يَستَطِع حَ ُّ بن أَيب طالِب فَ يلِ َّن أُقعِدَ عَ كانَ ممِ م» ، وَ عَ إِلَيهِ جَ مَّ رَ ثُ
أُنَيس  بنُ  اهللا  بدُ  عَ ا  أَمّ وَ  ، كَالماً  يَستَطِيعُ  ال  وَ ويُـجاءُ  بِهِ  بُ  يُذهَ لَ  عَ جَ تَّى  حَ ان  فّ عَ بن  ثامن  عُ

ريٍ . فٍ يَسِ ُّ »  (١٢: ٢٧٤) بِتَرصَ شادِ  والرَّ دَ بُل اهلـُ ) . انظُر «سُ داً مَ تَّى ماتَ كَ أَضنَى حَ فَ

يف شأن املحبّة 
وحياة املحبّني
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ةِ البَيضاءِ  جَّ ىل املَحَ نا عَ كَ قَد تَـرَ ه ، وَ ن بَعدَ مَ نَّها لـِ تِي سَ نَّتِهِ الَّ سُ لَّم ، وَ سَ حبِهِ وَ صَ آلِهِ وَ وَ
نها إِال هالِك .  يغُ عَ زِ ها ال يَ نَهارِ يلُها كَ لَ

لبِهِ إِىل  وقَ يفِ قَ يلَتانِ .. ال شَ ةٌ أَو لَ يلَ يهِ لَ لَ رُّ عَ نَرثى مَن متَ إِنَّنا واهللا لَ  فَ
 ، لَ الكِتابُ فِيهِ مِ ماذا عَ ه ، وَ ندَ يَ عِ يفَ هِ : كَ يامنِ َ اإلِ عاينِ ي مَ ال نَدرِ ولِ اهللا ، وَ سُ لِقاءِ رَ

يد . يهِ التَّوحِ لَ ومُ عَ قُ ي يَ يَ األَساسُ الَّذِ يامنِ هِ َ اإلِ عاينِ فإِنَّ مَ
دِ أَن  ـرَّ جَ بدِ اهللا بِمُ دِ بن عَ َمَّ نا حمُ يِّدِ ن سَ هَ إِال اهللا ) عَ وا ( ال إِلَ ذُ ينَ أَخَ ذِ ومَ الَّ إِنَّ القَ
يفِ  هُ  نُورُ عَ  قَ وَ ما  دِ  ـرَّ جَ بِمُ يهِ  إِلَ وقاً  شَ ُم  لُوهبُ قُ امتَألت  ه ..  دِ يَ إِىل  ُم  هيَ أَيدِ وا  دُّ مَ وَ نالُوها 
م  ـيُوهتِ ن بُ م مِ يهِ بَّ إِلَ ـتَنيِ أَحَ يفَ ِ يهِ الرشَّ جلَ تَ رِ تِي حتَ ةُ الَّ بَ تِ الرتُّ تَّى صارَ ِم ، حَ لُوهبِ قُ

ِم . أَوطاهنِ م وَ أَوالدِهِ وَ
قَد  كَ ، فَ لَدِ َّ مِن بَ يلَ دٌ أَبغَضَ عَ لَ هم : (واهللا ما كانَ بَ دُ تَّى قالَ أَحَ لِكَ حَ وا بِذَ حُ َّ د رصَ قَ لَ
قَـعَـت يفِ  هَ إال اهللا ، ما وَ ما قالَ : ال إِلَ ذا ؟ بَعـدَ تَى هَ )(١) مَ بَّ البِالدِ إِيلَّ كَ أَحَ لَدُ أَصبَحَ بَ
ن أَهلِهِ ،  مِ هِ ، وَ ن بِالدِ ـنُ مِ دٍ .. أَحسَ َمَّ نا حمُ ـِّيدِ جلِ سَ ـتَ رِ تِي حتَ ةِ الَّ إِذا بِالتُّـربَ لبِهِ إِال وَ قَ

يامن . ةٌ لِنُورِ اإلِ مَ الزِ مُ ةٌ للتَّوفِيقِ ، وَ مَ الزِ بَّةُ .. مُ هِ املحَ ذِ هَ وقُ وَ ذا الشَّ هِ . هَ ن أَوالدِ مِ وَ

م  تُكُ ساعَ هِ ، وَ ذِ م هَ كُ امُ ةِ أَيّ ؤيَ هِ الرُّ َذِ هلِ َذا اللِّقاءِ ، وَ ةُ النّاسِ هلِ دَّ إِنَّام عِ  وَ
م  نكُ مِ لٌّ  فَكُ  ، لَّم  سَ وَ حبِهِ  صَ وَ آلِهِ  وَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ هِ  جهِ وَ ةِ  ؤيَ لِرُ م  تُكُ دَّ عِ يَ  هِ  .. هِ  ذِ هَ
تَّى  قاً حَ لُّ عَ لبِهِ تَ ثُ يفِ قَ بعَ يَ بَّةً ، وَ لبِهِ حمَ ثُ يفِ قَ بعَ يَ وقاً ، وَ لبِهِ ذَ ثُ يفِ قَ بعَ يَ لبِهِ ، وَ ُ بِقَ رضُ حيَ

بّانَ . واهُ ابنُ حِ ةُ بن أَثال بَعدَ أَن أَسلَمَ ، رَ هُ ثُاممَ (١) قالَ

يف معاين الولع 
وق  والشّ

للحبيب 

يف أثناء حديثه 
عن حمبّة النّبي 
 واللّقاء به
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دٍ احلَبيشِ :(١) َمَّ ّ بن حمُ يلِ ام قالَ احلَبِيبُ عَ يشُ كَ أَعِ ينَنا ، فَ هِ احلَـقائِقُ فِيام بَ ذِ يى هَ حتَ
ـام نَعَّ يـشُ يفِ ذِكـرِ احلَبيـبِ مُ أَعِ (١)فَ ماينِ ِيـعَ زَ ـطاً مجَ نبَسِ كـرِ مُ بِالذِّ

هُ  ثلُ ِيءُ مِ ال جيَ وائِدِ األَكلِ ، وَ ىلَ مَ لُوسِ النّاسِ عَ ندَ جُ هُ عِ ثلُ ِيءُ مِ ذا االنبِساطُ ما جيَ هَ
ذا  م يفِ البُنُوكِ ، هَ هُ ونَ أَمالكَ عُ ما يَضَ ندَ ِيءُ عِ ال جيَ ورِ ، وَ صُ لُولِ النّاسِ يفِ القُ ندَ حُ عِ
يئاً . هُ شَ ندَ ت عِ ما ساوَ نيا بِام فِيها ، وَ نسانُ .. احتَقرَ الدُّ ـيبٌ ، إِذا ذاقَه اإلِ جِ انبِساطٌ عَ

يشُ يفِ  أَعِ ذا االنبِساطِ ، (فَ َظاتِ هَ ن حلَ ةً مِ ظَ ت حلَ نيا .. ما ساوَ اتِ الدُّ ذّ َعنا لَ لَو مجَ وَ
 ، يَةِ نيا الفانـِ هِ الدُّ ذِ يمِ هَ ثلَ نَعِ نُّهُ مِ ذا ؟! أَنتَ تَظُ يمٍ هَ ) أَيُّ نَعِ كرِ امً بِالذِّ نَعَّ بِيبِ مُ ذِكرِ احلَ

 Ü Û Ú) َأنِيـنَةِ ، قالَ اهللاُ تَعاىل ـيمُ الطُّمَ ) نَعِ ماينِ يعَ زَ ـِ طاً مجَ نبَـسِ كرِ مُ (بِالذِّ
بيبِ  يشُ يفِ ذِكرِ احلَ أعِ å ä ã â á à ß Þ Ý)  [الرعد:٢٨] ، (فَ

هُ . يبِ لَ نَعَّام) أَي: يفِ ذِكرِ احلَبـِ مُ
يَّةِ  يقِ دِّ صِ ٍّ ، وَ يلِ ةِ وَ اليَ ىلَ وِ ـتَّشتَ عَ لَّام فَ وا بِهِ ، كُ دُ عِ م سَ لُّهُ م ! كُ تهُ يشَ ةُ عِ يشَ نِعمَ العِ
عُ  لَّم ، تَرجِ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ تِهِ صَ هَ ن جِ ها مِ ِدُ بِيٍ .. جتَ ةِ نَ ـبُـوَّ نُ قُطبِيَّةِ قُطبٍ ، وَ يقٍ ، وَ دِّ صِ
لَكِيَّةُ  مَ تَّى  حَ  ، ُم  هتُ نُـبُوَّ وَ م  قُطبِيَّـتُهُ وَ م  يَّـتُهُ يقِ دِّ صِ وَ م  هُ  ، لُّهم  كُ وا  دُ عِ سَ  ، لِلبَحرِ  لُّها  كُ

وا بِهِ . دُ عِ م سَ لُّهُ بحانَ اهللا ! كُ ناك ، سُ ها إِىل هُ عُ رجِ ةِ .. مَ املالئِكَ
دِ  أَسعَ دِ اخلَلقِ بِاهللا ، وَ ن أَسعَ لُنا مِ عَ نا بِهِ إِن شاءَ اهللا ، جيَ دُ م .. اهللاُ يُسعِ هُ دَ ام أَسعَ كَ

ـنيَ . اخلَلقِ بِهِ .. آمِ

ها : طلَعُ بيشِ مَ دٍ احلَ مَّ يلِّ بنِ حمَُ بِيبِ عَ ةٍ لِلحَ يدَ ن قَصِ (١) البَيتُ مِ
بِيبَ بِبَعضِ ما فَ احلَ لتُ أَن أَصِ رآينِحاوَ القُ نا  الثَّ نَ  مِ ؤادُ  الفُ ـمَ  هِ فَ
ةٍ رَّ ذَ بـِ يَفِيءُ  ال   ي  ولـِ قَ دتُ  جَ وَ بّاينِفَ الرَّ طا  العَ مِعشارِ  رشِ  عُ مِن 

» ص١٥٦  . رَ رَ مطَ الدُّ انظُر «سِ
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دٍ احلَبـيشِ :(١) َمَّ يلِ بن حمُ قالَ احلَبِيبُ عَ
مْ ـدَ القِ يفِ  األَنبِيـاءْ  لَّ  كُ وَ مْ  آدَ سـادَ  ـدْ  ـمْقَ سَ ريُ القِ تُهْ خَ ـمَ ـنَ اهللاْ يلِ قِسْ هْ مِ ـمَ قِسْ
ـمْ والنِّعَ نْ  ِنـَ املْ ـابِ  هّ وَ اهللاْ  ـنَ  مِ هْ  نـَّ ـمْمِ بِّـنيْ جَ ِ ي يـا حمُ ـمِ هُ قِسْ نـْ ـعْ مِ قَ أَنـا وَ وَ
لَـمْ لْ بِالقَ هـا يفِ األَزَ قَمْ ـدْ رَ هْ قَ ـابقَ (١)والسّ مْ كَ ا احلِْ هتْ وَ ةْ حَ كمَ ي عىلَ حِ طْوِ ْ مَ والرسِّ

وائِدَ  عَ د  أَعِ وَ  ، م  هِ أَقسامِ ن  مِ فَّرتَ  وَ ما  ىلَ  عَ مدُ  الـحَ لَكَ   ، ُم  هلَ نِيئاً  هَ اهللا !  بحانَ  سُ
ينا . لَ م عَ هِ هامِ سِ

م  نهُ َ مِ رضَ تِهِ ؟! مَن حَ جَ رَ وا يفِ دَ يسُ م لَ هُ هُ وَ طاءِ اهللا لَ ِيطُونَ بِعَ يفَ حيُ  كَ
فُ ما  رضَ ؟! مَن يَعرِ بِيُّنا .. مَن حَ عَ نَ فَ يلُ وارتَ ـربِ لَّفَ جِ ةِ املِعراجِ ؟! ملّا تَـخَ يفِ ساعَ
تُ ،  رضَ ولُ : أَنا حَ قُ م .. يَ نكُ دٌ مِ ِـيبُ واحِ هِ ؟! جيُ بِّ طاءِ رَ ن عَ ةِ مِ هُ يفِ تِلكَ احلَرضَ لَ نازَ

أَيتُ ! أَنا رَ وَ
ةُ  احلَرضَ ا  هبِ تْ  صَ صَّ «خَ  ، واألَرضِ  ـمـاءِ  السَّ أَهلِ  ىلَ  عَ  .. كـتُومٌ  مَ ـرٌّ  سِ ذا  هَ
ىلَ  عٌ بِاالطِّالعِ عَ عُ طامِ ة * فَال يَطمَ عَ امِ نَ السّ ة * واألُذُ نيَ النّاظِرَ هِ العَ ذِ ةُ * هَ عَ الواسِ
 * ين  النّاظِرِ رِ  نَظَ ن  عَ لَّت  جَ ةٌ  رضَ حَ ا  إِهنَّ فَ  * ها  نُورِ ودِ  هُ بِشُ ةِ  حاطَ واإلِ  * ها  ستُورِ مَ
ن  ها مِ هَ ةِ * ما واجَ يَّ دِ مَّ ةِ املحَ رضَ نِيئاً للحَ هَ لِني * فَ يِّدِ املُرسَ ريِ سَ ىلَ غَ ت عَ زَّ تبَـةٌ عَ رُ وَ

يم»(٢) . ظـِ ذا املَقامِ العَ ها إِىلَ هَ لُوغِ بُ يَّة * وَ دِ ةِ األَحَ طايا احلَرضَ عَ

ها : طلَعُ بيشِ مَ دٍ احلَ مَّ يلِ بن حمَُ مامِ عَ ةٍ لإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
مْ لَ بِالقَ بِطْ  يَنضَ ما  ا  فّ صَ عنا  مَ مْاليَومُ  لُّ هَ يلِ كُ ه يَنجَ ندَ ذِكرِ ن عِ يف ذِكرِ مَ
لَم الظُّ يلُ   يزِ ه  نُورُ يل  بِيِّنيَ  النَّ ريُ  مْخَ دَ لْ قَ لمِ األوَّ و يف العِ هُ رْ فَ أَخَّ إِن تَ وَ

ر» ص٢١٧ . رَ مطَ الدُّ انظُر «سِ
ر» . رَ مطِ الدُّ هِ «سِ ولِدِ ها يف مَ رَ كَ ، ذَ بيشِ دٍ احلَ مَّ يلِ بن حمَُ بِيبِ عَ المِِ احلَ ن كَ ةُ مِ بارَ هِ العِ ذِ (٢) هَ

يف أثناء حديثه 
عن عظمة 

احلبيب  
وعن عظمة 

بّاينّ  العطاء الرّ
الّذي خبّأه احلقّ 

تعاىل له
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إِال  م  هُ ما   ،  ِ العاملَ ذا  هَ يفِ  ريٍ  خَ ىلَ  عَ م  هُ وَ  ، نيا  الدُّ يفِ  م  هُ وَ يمٍ  نَعِ ىلَ  عَ هُ  أَحبابَ ونَ  تَـرَ
 ، ورِ  ُ الرسُّ لِ  أَكمَ ىلَ  عَ م  هُ وَ  ، ةَ  ريَ بـِ الكَ ةَ  دَ املُشاهَ فِيها  هُ  ونَ دُ يُشاهِ ةَ  ساعَ ـبُونَ  قِّ رتَ مُ
تحِ  ِيءُ بِفَ تِي جتَ يِبةَ الَّ اعةَ الطَّ ونَ السّ نتَظِرُ نـيا ، مُ هِ يفِ الدُّ عِ فظِ رشَ ن أَجلِ حِ ونَ مِ جالِسُ

زبَه)(١) . حِ داً وَ َمَّ بَّة .. حمُ داً نَلقَى األَحِ م: (غَ ولُ قائِلُهُ قُ يَ هِ ، وَ ندِ البابِ إِىل عِ
ةِ ألَقوامٍ  طَ هِ األَرضِ ؟ أَو املُخالَ ذِ ىلَ ظَهرِ هَ غبَةٌ يفِ البَقاءِ عَ هُ رَ جالِنا لَ ن رِ دٌ مِ ل أَحَ هَ
ن  دا مِ وا أَحَ الِسُ ـبُونَ أَن جيُ ل يَرغَ ت ، فَهَ تِي مَضَ م الَّ نَتِهِ ن أَزمِ وا مِ م بَكَ هُ عادَ أَمثالنا ؟ وَ
دُ  تَعاىلَ ، يَقيضِ الواحِ هُ وَ بحانَ ةُ اهللا سُ كِنَّها إِرادَ ةِ ؟ لَ سوَ وا مَع أَهلِ القَ لِسُ أَمثالِنا أَو جيَ
ى  لقَ تِي يَ ةَ الَّ اعَ نتَظِراً السّ دِّهيا مُ ؤَ ةٍ يُ ىلَ أَمانَ هوَ عَ ىلَ ظَهرِ األَرضِ .. وَ م ما يَقيضِ عَ نهُ مِ
إِىلَ  حيانِ ، وَ وحِ والرَّ إِىلَ الرَّ بِنيَ ، وَ رَّ ى فِيها املُقَ لقَ يَ هُ ، وَ ى فِيها أَصحابَ لقَ يَ هُ ، وَ فِيها أَحبابَ

ةِ . فِيعَ لِ الرَّ إِىلَ املَنازِ يفِ ، وَ ِ جهِ الرشَّ ةِ الوَ ؤيَ رُ
نَ  مِ م  يبَكُ نَصِ وا  ذُ خُ  ، االتِّصالِ  نَ  مِ م  يبَكُ نَصِ وا  ذُ خُ  ، رثِ  اإلِ نَ  مِ م  يبَكُ نَصِ وا  ذُ خُ
هِ ،  اكِرُ يف قَربِ لَيها الشّ رُ عَ هِ ، يَشكُ ذِ م هَ كُ الِسَ وا جمَ م ، واغتَنِمُ يالِيكُ وا لَ قبالِ ، اغتَـنِمُ اإلِ

هِ . رشِ ومِ حَ اكرُ يفِ يَ لَيها الشّ رُ عَ يَشكُ وَ
ا  هبِ نا  ألَ مَ تِي  الَّ طايا  والـخَ نُوبِ  الذُّ نَ  مِ م  واستِغفاراتِكُ  ، اهللا  إِىلَ  م  تَوباتِكُ وا  دُ دِّ جَ
تُـوبُ  يَ فاهللاُ   ، املَعايصِ  هِ  ذِ هَ ن  مِ تُوبَ  نَ أَن  دَّ  فَالبُ اهللا ..  ـعَ  مَ قنا  دَ صَ إِذا  وَ  ، نا  حائِفَ صَ

وحاً . رُ قالً وَ عَ سامً وَ جِ لباً وَ ا قَ يناً هبِ كِّ زَ يُ وحا ، وَ ةً نَصُ م تَوبَ لَيكُ عَ ينا وَ لَ عَ

 : ولُ  قُ يَ صارَ   ، زناه  واحُ  : ولُ  قُ تَ هُ  أَتَ امرَ عَ  مِ سَ وَ احتَرضََ  ملّا  نهُ  عَ اهللاُ  يضَِ  رَ باحِ  رَ بنُ  بِاللُ  قاهلَا   (١)
. « بِيَّةُ ةُ احلَلَ ريَ زبَه) .  انظُر «السِّ حِ داً وَ َمَّ بَّة .. حمُ داً أَلقَى األحِ باه .. غَ رَ (واطَ
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ةِ قِ املختَلِفَ رَ ن الفِ دُ يفِ بَعضِ املجالِسِ عَ ـرِ ن األَسئِلةِ الَّتِي قَد تَ  عَ

نَةٍ  كِّ تَمَ ةٍ مُ دَ ثبِيتِ قاعِ ن تَ عُ مِ وَ أَنفَ غالُ بِام هُ نها واالنشِ نبَغِي االبتِعادُ عَ ي : يَ يِّدِ فَقالَ سَ
تَعاىلَ ،  بحانَه وَ م بِاحلقِّ سُ بطِهِ لَّقُ بِرَ تَعَ وصاً فِيام يَ صُ خُ ينا ، وَ والَ واتِ مَن حَ يفِ البِناءِ لِذَ

.(١) لِكَ رُ ذَ ثمِ هم فِيام يُ عَ يثِ مَ واحلَدِ
إِىلَ  وَ بِهِ  نا  لَ ةَ  حاجَ فَال  ه ..  ـريِ تَفسِ ـريِ  بِغَ  ُ فَرسَّ يُ أَو  وسَ  فُ النـُّ ريُ  ثـِ يُ ي  الَّذِ المُ  الكَ ا  أَمّ
ن  راتٍ .. كانَ مِ تحِ ثَغَ بَباً يفِ فَ ونُ سَ ّا يَكُ لِكَ .. ممِ ثلَ ذَ ةَ مِ إِنَّ إِثارَ هِ يفِ املَجالِسِ ، فَ طَرحِ

ها. دُّ تِنا سَ دِ دَعوَ قاصِ مَ

نا ؟ ندَ م بِام عِ هُ نِعَ قْ نُ ُم وَ هبُ نُقرِّ لِبُ النّاسَ وَ يفَ نَجْ  كَ
فاءَ  لُ الصَّ مِ قلٌ ، قَلبٌ حيَ عَ ينِ : قَلبٌ وَ ن أَمرَ هُ ما آتاكَ اهللاُ مِ ـجالُ ذا مَ ي : هَ يِّدِ فَقالَ سَ
ةُ  الصَ رَ ، فَخُ بُّ ـلَ والتَّدَ كرَ والتَّأَمُّ لُ الفِ مِ قلٌ حيَ عَ سنَ الظَّنِّ ، وَ حُ سنَ النِّيةِ وَ حُ محَةَ وَ والرَّ

ينِ . ينِ األَمرَ ذَ عٌ إِىل هَ سائِلِ .. راجِ ِيعِ الوَ ن مجَ رُ مِ ما يُذكَ

ةٍ  لَ سأَ ن مَ ئِلَ عَ ا سُ ِ أنه إِذَ املِ اتِ العَ فَ »: إنَّ مِن صِ ءِ امَ لَ قِ العُ ي يفِ «أَخالَ رِّ امُ اآلجُ الَ اإلِمَ (١) قَ
دَّ  رَ وَ  ، ا  نهَ عَ ى  استَعفَ  .. ةَ تنَ الفِ نيَ  املسلِمِ بَنيَ  ثُ  يُورِ ممَّا  وَ بِ  غَ الشَّ ائِلِ  سَ مَ مِن  ا  أَهنَّ لِمَ  عَ فَ

ونُ . ا يَكُ قِ مَ ىلَ أَرفَ و أَوىلَ بِهِ عَ ا هُ ائِلَ إِىل مَ السَّ

األسئلة التي قد 
تـرد يف بعض 
املجالس عن 
الفرق املختلفة

كيف نجلب 
الناس ونقرهبم 

ونقنعهم بام 
عندنا ؟
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ة ؟ عوَ تُ أُسلُوبٌ مِن أَسالِيبِ الدَّ ل النُّكَ  هَ
ةٌ  ا إِثارَ ريِ ، أَو هلَ يرِ للغَ ن التَّغرِ خالِيةً عَ عنَى ، وَ هلا مَ ةً وَ ي : إِن كانَتْ هادِفَ يِّدِ فَقالَ سَ
ن أَسالِيبِ  ونُ مِ ينَئِذٍ تَكُ سلَكٍ .. فَحِ ىل مَ ىلَ واقِعٍ أَو التَّنبِيهِ عَ عنَى أَو التَّنبِيه عَ ىلَ مَ نبِي عَ تُ

ة . عوَ نَ الدَّ ت مِ يَ لَيسَ وائِدِ فَهِ هِ املنافِعِ والفَ ذِ ن هَ لَت عَ ا إِذا خَ ةِ ، أَمّ عوَ الدَّ

نَحنُ  علِ املعايصِ وَ نا بِفِ رونَ أمُ ينَ قَد يَ عَ األَهلِ الَّذِ لُ مَ يفَ نتَعامَ  كَ
م ؟ هِ امِ م واحرتِ بَّتِهِ يزانُ حمَ وَ مِ ما هُ م ؟ وَ هُ عَ نَعِيشُ مَ

ال  م وَ وءِ أَعامهلِ ن سُ ءٍ مِ بَّةَ يشَ ت حمَ تْ لَيسَ ضَ بَّةُ الَّتي فُرِ ا املحَ ي : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
م آباء ،  علِهِ م بِجَ ةُ فِيهِ ثِّلَ ن احلَقِّ تَعاىلَ املتَمَ نعامِ مِ بَّةُ اإلِ إِنَّام حمَ م ، وَ بائِحِ أَفعاهلِ ن قَ مِ
ُم (T S R Q )  [لقامن:١٤]،  كرِ هلَ ِم بِالشُّ قاهبِ ي نِيْطَ بِرِ حمبَّةُ األَمرِ الِّذِ وَ

 ` _ ^ ] \ [ Z Y X) : َام قالَ اهللاُ تَعاىل م كَ هُ عَ لِ مَ والتَّعامُ
i h g f e d c b a)  [لقامن:١٥].

ونَ  نيا ، دُ ونِ الدُّ ؤُ م يفِ شُ تُهُ مُالطَفَ نيا ، وَ ونِ الدُّ ؤُ م يفِ شُ يهِ يُمكِنُ اإلِحسانُ إِلَ فَ
ةٍ . يضَ ال تَركِ أَيِّ فَرِ عِ وَ ةٍ للرشَّ فَ الَ ال فِعلِ أَيِّ خمُ رامٍ وَ م يفِ أَكلِ حَ ةٍ هلَ أَيِّ طاعَ

. (١) نُوبِ ةِ أَهلِ املعايصِ والذُّ الَسَ كمِ جمُ ن حُ  عَ
ال  ىلَ املعايصِ ، وَ ينَ عَ ِّ ن املرصِ داً مِ الِطَ أَحَ نبَغِي لِلعاقِلِ أَن ال خيُ ي : يَ يِّدِ فَقالَ سَ

ال ١٤١٩هـ . وّ هرِ شَ ن شَ لِكَ يفِ ٢٦ مِ ذَ (١) وَ

هل النكت 
أسلوب 

من أساليب 
الدعوة؟

كيف نتعامل مع 
األهل الذين قد 
يأمروننا بفعل 
املعايص ونحن 
نعيش معهم ؟ 

حكم جمالسة 
أهل املعايص 
والذنوب
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تهُ  َعَ ريِ قَصدٍ أَو مجَ ن غَ ةً أَو مِ فَ لِكَ مُصادَ عَ ذَ قَ ِم .. إِال إِن وَ تَمعَ هبِ ْ ال جيَ مْ وَ هُ الِسَ جيُ
ها. نَحوِ ةِ كاألَسواقِ وَ لِكَ يفِ األَماكِنِ العامَّ ةٌ ، أَو كانَ ذَ م اجتِامعاتٌ عامَّ اهُ إِيّ وَ

ىلَ  زمَ عَ تُضعِفُ العَ لبَ ، وَ يسِّ القَ صفِ .. تُقَ ذا الوَ عَ أَهلِ هَ ةَ مَ طَ لِكَ ألَنَّ املُخالَ ذَ وَ
بَنيَ  ةٍ  كمَ بِحِ تَعاىلَ  اهللاُ  لَها  عَ جَ تِي  الَّ اياتِ  الرسِّ ةِ  طَ بِواسِ يَةِ  املَعصِ إِىلَ  رُّ  تَـجُ وَ  ، ةِ  الطّاعَ
نهُ  يكَ مِ ت إِلَ َ رسَ دا إِال وَ ِبُّ أَحَ فَه ، فَال حتُ رَ ذا عَ بَ هَ رَّ مَن جَ املتَحابِّنيَ واملتَخالِطِنيَ ، وَ

ايَة . لَّتِ الرسِّ .. قَ بَّةُ لَّتِ املَحَ إِن قَ ايَة ، وَ تِ الرسِّ ثُرَ بَّةُ .. كَ تِ املَحَ ثُرَ ةٌ ، إِن كَ ايَ رسِ
وضٍ  الءٌ ملبغُ نكَ وَ رَ مِ دُ نِ اهللا أَو يَصْ يدٌ عَ عِ لبِكَ بَ ِلَّ يفِ قَ ر أَن حيَ لِكَ .. احذَ فَألَجلِ ذَ
داً ، بَل  تـبَعَ املعايِبَ أَبَ ءَ الظَّنَّ أَو تَ لِكَ أَن تُيسِ عنَى ذَ لَيسَ مَ تَعاىلَ ، وَ كَ وَ بارَ ندَ اهللا تَ عِ
ذَلك  هُ  فِعلَ ه  فاكرَ اهللا..  أَمرِ  ن  عَ يهِ  لِّ وَ تَ وَ اهللا  يَةِ  عصِ مَ ىل  عَ هُ  إِرصارُ لَكَ  رَ  ظَهَ مَن  عناه  مَ

ر . صفٍ آخَ يهِ بِأَيِّ وَ ِل إِلَ ال متَ ربَ ، وَ ةً كُ راهَ كَ
ن  عَ بَةٌ  حاجِ  .. لِلبَواطِنِ  م  هِ آثارِ ةُ  رَ ساوَ مُ وَ واملعايصِ  نُوبِ  الذُّ ألَهلِ  طَـةُ  فاملخالَ
واطِر  خَ إِيرادِ  وَ لبِكَ  بِقَ م  طَوافِهِ وَ يِّـنيَ  وحانـِ والرُّ ةِ  املالئِكَ نَ  مِ نيَ  مِ املُلهِ آثارِ  ولِ  صُ وُ

ا . سنِ استِقبالِكَ هلَ حُ تِكَ فِيها وَ ثَ ادَ حمُ بَتِكَ وَ خماطَ ثَـتِكَ وَ باحَ مُ لَيكَ ، بَل وَ ريِ عَ اخلـَ
فَت..  عُ إِذا ضَ نُـوب ، فَ ةُ ألَهلِ املَعايصِ والذُّ طَ ها .. املُخالَ فُ لُّ تِلكَ األَشياءِ تُضعِ كُ
 ، ثاتِ واملخاطَباتِ ن املؤانَساتِ واملحادَ ثِريٍ مِ رمانِ لِكَ ن احلِ ىل جانِبٍ مِ بُها عَ صارَ صاحِ
م  وفِهِ كُ عُ لبِهِ وَ م بِبَيتِ قَ تَطوافِهِ هِ وَ واطِرِ ىل خَ ةِ عَ دِ املالئِكَ يَّأَ لِتَوارُ ـتَهَ نها .. لَ رَ عَ لَو تَطَهَّ فَ

ذا(١) . كَ هَ يهِ وَ لَ عَ

قلِكَ  يمُ عَ اهِ رَ إِبرَ مِ د أُ قَ لبَ ، وَ و القَ اً هُ يتَ نِكَ بَ ادُ : اِعلَم أَنَّ يفِ بَاطِ دَّ امُ احلَ ولُ اإلِمَ ا املعنَى يَقُ ذَ يفِ هَ (١) وَ
نَا  يِّدُ رَ سَ مِ ام أُ انِيِّنيَ .. أَي: إنَّه كَ وحَ الرَّ ةِ وَ ئِكَ ولَه مِن املَالَ ائِفِنيَ حَ اهُ لِلطَّ رَ هِّ طَ كَ أَن يُ لمِ يلُ عِ عِ إِسامَ وَ
ريِ  سعِ يفِ تَطهِ لمُ بِبَذلِ الوِ العِ قلُ وَ رُ العَ لِكَ يُؤمَ ذَ كَ ائِفِنيَ .. فَ ريِ البَيتِ لِلطَّ يلُ بِتَطهِ عِ إِسامَ يمُ وَ اهِ إِبرَ
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(١) ؟ عَ أَهلِ املعايصِ لُ مَ تَعامَ يفَ نَ  كَ
وها ،  رُ ـيـَةٍ أَظهَ عصِ ىلَ مَ م عَ هُ ـرُّ ال نُقِ ـوهُ ، وَ ـتَمُ ُم أَمراً كَ ي : ال نُفيشِ هلَ يِّـدِ فَقالَ سَ
يامن  وائِرِ اإلِ ن دَ م مِ جهُ ملَ نُخرِ م وَ هِ ريِ صِ ىل مَ م عَ مل نَحكُ م وَ رهُ ملَ نَحتَقِ م وَ هُ رَّ إِذا ملَ نُقِ وَ
نَ  مِ نا  ندَ عِ ّا  ممِ ءٍ  بِيشَ وا  سُّ حيُ أَن  دَّ  البُ م  لَيهِ عَ نا  إِنكارِ قتِ  وَ يفِ  نَحنُ  فَ م  لَيهِ عَ ـربَّ  تَكَ نَ مل  وَ

ةِ واألَدَبِ . أفَ محَةِ والرَّ امِ والرَّ االحرتِ
عُ  قَّ تَوَ ي يَ هادِ ، فالَّذِ كِ اجلِ عارِ طِ مَ سَ م يفِ وَ هُ تَّى وَ يامنِ حَ عارُ أَهلِ اإلِ ذا شِ د كانَ هَ فَقَ
دَ  فْ قَواعِ وَ ملَ يَعرِ هُ نهاه .. فَ ىلَ مَن يَ عناهُ االحتِقارُ أَو التَّعايلِ عَ رِ مَ َ املُنكَ ريُّ تَغَ نكارَ وَ أَنَّ اإلِ

َّ األَمرِ والنَّهي . فْ رسِ مل يَعرِ عِ ، وَ الرشَّ

ةٍ  يَّ وراتٍ فِكرِ دُ ن كُ ةٌ عَ بارَ تِي يفِ النّاسِ .. عِ بُ الَّ زُ واحلواجِ  احلواجِ
يها . ـتُوا إِلَ ُم التَفَ م ؛ ألَهنَّ ثُهُ ِ يَّةٌ تَكرتَ بُها نَفسِ أَغلَ قلِيَّةٍ وَ عَ ذِهنِيَّةٍ وَ وَ

مَن  يبَه ، وَ ك نَصِ ة يُدرِ مَن له سابِقَ هُ ، وَ نالَ تَّى يَ ءٌ .. مل يَمُت حَ ونِ يشَ هُ يفِ الكَ مَن لَ وَ
هُ ..  عَ رفَ مَن أَرادَ أَن يَ ى فِيهِ ، وَ بقَ لِكَ يَ بِذَ ءٍ .. فَ هُ بِيشَ َ رصَ كانٍ حَ فَ يفِ مَ قِ هُ اهللاُ أَن يَ أَرادَ

هُ . عُ رفَ يَ
 ، م  نهُ مِ االستِمدادَ  نَ  سِ حتُ أَن  كَ  يدُ رِ يُ  .. م  هُ فَعَ رَ ينَ  ذِ بِالَّ تَعاىلَ  وَ هُ  بحانَ سُ بتَلِيكَ  يَ
 ُ تَكربَّ تَ ل  هَ نا:  هُ يبتَلِيكَ  فَ  ، م  فِيهِ الظَّنَّ  نَ  سِ حتُ أَن  كَ  يدُ رِ يُ م ..  هُ عَ ضَ وَ ينَ  ذِ بِالَّ بتَلِيكَ  يَ وَ

يم ؟ م فَوق ؟ أَو تَستَقِ قِّ مَن هُ رصِّ يفِ حَ ل تُقَ ت ؟ أَو هَ م حتَ ىلَ مَن هُ عَ

لب . و القَ البَيتِ الَّذِي هُ
لِ ١٤٢٠هـ .    بِيعٍ األوَّ هرِ رَ ن شَ لِكَ يفِ ٣ مِ ذَ (١) وَ

كيف نتعامل مع 
أهل املعايص؟

احلواجز 
واحلواجب
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باطِنا،  راً وَ يعِ اجلَوانِبِ ظاهِ ن مجَ ةً ، مِ ةً تامَّ ونَ عُ ينا مَ ذ بِأَيدِ أخُ يَ ةَ ، وَ نا االستِقامَ قُ رزُ اهللا يَ
ينا  إِلَ بِهِ  ثَهُ  عَ بَ ي  الَّذِ النَّهجِ  ىلَ  عَ وَ  ، والنا  مَ ىلَ  عَ عنا  اجتَمَ بَبِهِ  بِسَ وَ  ، عانا  دَ ي  الَّذِ ةِ  جاهَ بِوَ

باطِناً . راً وَ ظاهِ





الباب الثالث عرش
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واألنانيَّةِ   ِ الكِربْ مثْلِ  يمةِ  مِ الذَّ فاتِ  الصِّ مِن  نا  سَ أَنفُ نُخلِّصُ  يفَ  كَ  
ياءِ ؟ دِ والرِّ سَ واحلَ

هِ  ذِ ةَ هَ يقَ قِ لَمَ حَ عْ لْمُ أَن تَ لِ ، فالعِ مَ لْمِ والعَ ونِ العِ جُ عْ نها بِمَ لَّصُ مِ تَخَ ي  : نَ يِّدِ فَقالَ سَ
مّ  ثُ  ، اريْن  الدّ يفِ  تِهِ  لحَ صْ مَ واقِعَ  الِفُ  ختُ ا  أَهنَّ وَ  ، اإلنْسانِ  ندَ  عِ بتَني  تَ يفَ  كَ وَ فاتِ  الصِّ

ها . ناقِضِ بمُ الفِها وَ ملَ بِخِ عْ لُ أَنْ يَ مَ العَ
ن  هِ أَنَّه مِ سِ ةِ نَفْ يقَ قِ ةِ حَ فَ رِ عْ جعَ إِىلَ مَ رْ هوَ استِعظامُ النَّفسِ .. بِأَنْ يَ ثَالً : الكِـربُ وَ فَمَ
لك  ذَ كَ وَ  ، بَطنِهِ  يفِ  لُ  ْمِ حيَ ّا  ممِ ام  ينَهُ بَ ما  وَ  ، ةِ  رَ ذِ القَ ةِ  يفَ اجلِ إِىلَ  ه  وعِ جُ رُ وَ  ، ةِ  رَ املذِ ةِ  النُّطْفَ
 َ الكِربْ أَنَّ  لَمُ  يَعْ فَ  ، لِكَ  ذَ إِىل  ما  وَ دائِدِ  والشَّ قامِ  واألَسْ األَمراضِ  أَمامَ  هِ  فِ عْ ضَ وَ هِ  زِ جْ عَ
ن  ِ مِ رةَ الكِربْ جَ تَلِعُ شَ قْ قائِقَ الكِـربِ ، أَو يَ جُ حَ لمِ .. يُـخرِ ذا العِ هِ بِتكـرارِ هَ ريِ حملِّ يفِ غَ

ل . مَ الباطِنِ مع العَ
أَن  ىلَ  واألَوْ  ، املجالِسِ  يفِ  مُ  دَّ تَقَ يَ أَنَّه  مثالً  تَيضِ  قْ يَ  ُ الكِربْ  ، الكِربَ  ناقِضَ  يُ أَن  لُ  مَ العَ
ذا . كَ هَ لَ وَ لَّ تَذَ يَ عَ وَ تَواضَ ىلَ أَن يَ حَ يفِ األَلفاظِ ، واألَوْ تَبَجَّ قتَيضِ أَنْ يَ ُ يَ طَ ، الكِربْ تَوسَّ يَ

لُ  عَ يَجْ سَ أَنه  وَ  ، اخلَلْقِ  لُوبِ  قُ يفِ  ةِ  املنزلَ بُّ  حُ هوَ  ياءَ  الرِّ أَنَّ  علَمَ  يَ أَنْ  ثَالً  مَ ياءُ  الرِّ
طَ  قَ م .. لَسَ هُ دُ صِ قْ فوا أَنَّه يَ رَ عبُدُ اهللاَ لَو عَ بَبِهم يَ ين بِسَ ذِ أَنَّ الَّ نـثُوراً ، وَ باءً مَ بادتَه هَ عِ
لِبُوا  ال أَن جيَ ا ، وَ نه رضُ وا عَ فُّ كُ ون أَن يَ رُ هِ ال يقدِ لِّ لِكَ كُ م مَع ذَ أَهنَّ م أَيضاً ، وَ ن أَعيُنِهِ مِ
ياذُ  يِّئاتٍ والعِ ناتِ سَ لَ احلَسَ ذُ بَدَ أخُ يَ هِ ، وَ نيِ ربِّ ن عَ طُ مِ لِكَ يَسقُ بَبِ ذَ أَنَّه بِسَ لَه نَفعاً ، وَ

لْمُ . ذا العِ بِاهللا ، هَ
أَنْ  إِال  تَأَتَّى  يَ ال  ما  وَ  ، فاه  أَخْ  .. الطّاعاتِ  ن  مِ هُ  فاؤُ إِخْ أَتَّى  تَ ما  لُّ  فَكُ ل  مَ العَ ا  أَمّ وَ
ِيعَ  مجَ يَكرهُ  وَ  ، زاً  بارِ هُ  لُ فعَ يَ إِنَّه  فَ ةِ ..  عوَ والدَّ والتَّعلِيمِ  واحلَجِّ  كاجلَامعاتِ  زاً  بارِ لهُ  فعَ يَ

كيف نخلص 
أنفسنا من 
الصفات 

الذميمة مثل 
الكرب واألنانية 

واحلسد 
والرياء؟
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هُ  لَمُ يئاً أَعْ كَ بِكَ شَ وذُ بِكَ أَن أُرشِ مَّ إِينِّ أَعُ هُ ولُ : «اللَّ قُ يَ يهِ ، وَ لَ دُ عَ رِ تِي تَ ياءِ الَّ واطِرِ الرِّ خَ
ذا . كَ هَ لَم»(١) وَ كَ ملا ال أَعْ رُ فِ تَغْ وأَسْ

عاداةٌ هللا  يَ مُ يهِ فَهِ خِ ها اهللاُ ألَ يَّةُ نِعمةٍ أَرادَ راهِ عناه : كَ ثَالً أَن يَعلم أَن مَ (٢) مَ دُ احلَـسَ
ن  طُ مِ دِ يَسقُ هُ بِاحلَسَ نَّ علَمُ أَ يَ ذا ، وَ يَعلَمُ هَ ريَ ما أَرادَ ، فَ يدُ غَ رِ يدُ .. واهللا يُ رِ تَعاىلَ ؛ ألَنَّه يُ
بلَ  قَ ياتِه  حَ يفِ  باً  عَ تَ يَزدادُ  فَ زادَتْ  بَّام  رُ وَ  ، يهِ  لَ عَ مِ  املُنعَ ن  عَ ةَ  النِّعمَ دُ  بْعِ يُ ال  وَ  ، هِ  بِّ رَ نيِ  عَ

لمُ ..  وَ العِ ذا هُ دَ ، هَ ذا احلَسَ كَ هَ َ لَ .. لَرتَ قَ لَو عَ اتِه ، فَ عاقَبُ بَعدَ ممَ يُ اتِه، وَ ممَ
عُ  هُ وادْ حْ عاءَ له وامدَ كَ .. فأكثِرِ الدُّ سُ هُ نَفْ تْ دَ سَ نْ حَ لُّ مَ لٌ ، فَكُ هْ إِنَّه سَ لُ فَ مَ ا العَ أَمّ وَ
لَيها ،  دتَه عَ سَ تِي أَنتَ حَ مةِ الَّ هِ النِّعْ ذِ ن هَ يدَ لَه مِ زِ أَن يَ هُ اهللا ، وَ يَ وِّ قَ جودِ أن يُ له يف السُّ
نيا،  بُّ الدُّ هوَ حُ أَصلٌ وَ أسٌ وَ لُّها هلا رَ يِّئةُ كُ فاتُ السَّ هِ الصِّ ذِ هَ دُ ، وَ بُ احلَسَ لِكَ يَذهَ بِذَ
هوَ  أَصلٌ أَيضاً وَ أسٌ وَ ةِ هلا رَ نَةِ املقابِلَ فاتِ احلَسَ جودِ الصِّ لِوُ ن أَصلِها وَ ها مِ لِعِالجِ وَ

لَّم . سَ حبِهِ وَ يْهِ وآلِهِ وصَ لَ بَّةُ النَّبيِّ صىلَّ اهللاُ عَ ـَ حمَ

نَ العُجبِ ؟ لَّصُ مِ تَخَ يْفَ نَ  كَ
 ، مٌ دَ تُكَ .. عَ يقَ قِ حَ تِكَ ، وَ يقَ قِ رِ حَ كُّ بِتَذَ بِ .. فَ جُ ن العُ لُّصُ مِ ا التَّخَ أَمّ ي   : وَ يِّدِ فَقالَ سَ
 ، بَةِ وعِ إِىل املحاسَ جُ ابقِ والرُّ مِ السّ دَ يفَ لَكَ بَنيَ العَ بَةِ ، فَكَ حاسَ وعٌ لِلمُ جُ تُك .. رُ ايَ هنِ وَ

م ! يْنَهُ بْ بَ جَّ تَعَ

ك ـ  هُ ـ  أَي: الرشِّ غارَ بُ صِ كَ بِقَولٍ يُذهِ يق : «أَال أُخربُِ دِّ لَّم أليبِ بَكرٍ الصِّ سَ يهِ وَ لَ ىلَّ اهللا عَ (١) قالَ صَ
ات :  رّ ومٍ ثَالثَ مَ قُولُ كُل يَ ولَ اهللا . قالَ : «تَ سُ هُ ـ؟» قُلتُ : بَىلَ يا رَ بِريَ كَ ه وَ غِريَ ه ـ أَو صَ كِبارَ وَ

واهُ أَبُو يَعىلَ . كَ ملا ال أَعلَم» رَ رُ أَستَغفِ أَنا أَعلَم وَ يئا وَ كَ بِكَ شَ ِ وذُ بِكَ أَن أُرشْ مَّ إِينِّ أَعُ هُ اللَّ
ريِ . ن الغَ ةِ مِ والَ النِّعمَ دُ : متَنِّي زَ سَ (٢) احلَ

كيف نتخلص 
من العجب؟
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دْ  فاشهَ  ، ءٌ  يشَ فِيهِ  لَكَ  لَيسَ  هللا  فالفَضلُ  [النحل:٥٣]،    (  Ñ Ð Ï Î Í Ì)
بَكَ ،  ذَّ عَ لِ أَعاملِكَ .. لَ ىلَ أَفضَ بَكَ عَ أَنَّه لَو حاسَ رَ ، وَ رِ اخلَطَ كَّ تَذَ بِّكَ تَعاىلَ ، وَ املِنَّةَ لِرَ
ليكَ  ُودُ عَ جيَ ثِيبُكَ وَ ضلِهِ تَعاىلَ .. يُ لَكن بِفَ بَكَ ، وَ ذَّ عَ لِ أَعاملِكَ .. لَ كَ بِأَفضَ ذَ لَو آخَ وَ

ن العُجبِ . لِكَ مِ ج بِذَ رُ تَخْ ناتِك ، فَ سَ فُ حَ يُضاعِ وَ

يطانِ ؟ رِ مِن النَّفسِ والشَّ واطـِ عَ اخلَ لُ مَ تَعامَ يفَ نَ  كَ

واطِرِ النَّفسِ  ن خَ امتٍ مِ جَ ه ، أَو هَ ندَ عفٍ عِ نسانُ بِضَ سَّ اإلِ هام أَحَ ي   : مَ يِّدِ فَقالَ سَ
فَ هلا ،  عُ ر أَن يَضْ ذَ يَحْ لْ لِمَ هلا ، وَ تَسْ سْ رْ أَن يَ ذَ يَحْ لْ نِيئَةِ .. فَ واتِ الدَّ هَ يطانِ والشَّ والشَّ
َةِ اهللا إِذا جاءَت ،  محْ ن رَ  مِ ا أَقْوَ أَهنَّ ةِ اهللا بِهِ ، وَ نايَ ن عِ  مِ ا أَقوَ ظُنَّ أَهنَّ رْ أَن يَ ليَحذَ وَ

ق . دُ ليَصْ ليُقبِلْ وَ ةِ ، وَ محْ بَّثْ بِأَسبابِ الرَّ يَتَشَ لْ َةِ ، فَ محْ ضٌ للرَّ رَّ عَ هوَ مُ وَ
ةَ  لَّ الذِّ إال  نهُ  مِ  َأ رَ فَام  ثانِيا  وَ الً  أَوَّ ـتَنَه  فَ وَ هُ  َ تَـربَ اخْ إِن  تَعاىل  وَ كَ  بارَ تَ احلقَّ  إِنَّ  فَ
ِيعَ  لَ مجَ وَّ حَ نه ، وَ عَ االختِبارَ عَ فَ قٍ .. رَ دْ بالَ بِصِ قْ ةَ واإلِ عَ جْ يادَ والرَّ قِ المَ واالنْ تِسْ واالسْ
ـتَحَ لهُ  مَّ فَ ناتٍ ، ثُ سَ يِّئاتِهِ حَ يعَ سَ ـِ لَ مجَ بَدَّ يعَ ظُلُامتِهِ إِىلَ نُورٍ ، وَ مجَ يُورٍ ، وَ هِ إِىل خُ ورِ ُ رشُ

ىل الثَّباتِ . هُ عَ مَ دَ مَ قَ وَّ قَ تِهِ ، وَ َ رضْ ن حَ ةِ مِ لَ بابَ املواصَ
هِ اخلَواطِرِ  ذِ عِيفٌ أَمامَ هَ أَنا ضَ واتِ ، وَ هَ هِ الشَّ ذِ عِيفٌ أَمامَ هَ ولَ : أَنا ضَ قُ رُ أَن تَ فاحلَـذَ
بُوبِني  واملحْ هِ  جَ نْهَ مَ وَ ولِهِ  سُ رَ وَ بِاهللا  تِباطِكَ  بِارْ لَكِن  وَ  ، عِيفٌ  ضَ كَ  سِ بِنَفْ  ، يِّئاتِ  والسَّ

عِيفٍ . تَ بِضَ لَسْ ه .. فَ نْدَ عِ
رَ  طَ لَيكَ أَو خَ دَ عَ رَ هام وَ ن اهللا ، مَ وقُكَ عَ عُ هْ كلَّ ما يَ رَ بِلْ ، واكْ أَقْ مْ وَ زِ قْ واجْ دُ فاصْ
ونَ  ـتَكُ وةُ .. فَ نْكَ اهلَفْ تْ مِ رَ هام بَدَ مَ ةَ إِىلَ اهللا تَعاىل ، وَ نِ األَوبَ أَحسِ هه وَ لَيكَ .. اِكرَ عَ

كيف نتعامل 
مع اخلواطـر 
من النفس 
والشيطان ؟
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 ، لِكَ قُ يفِ ذَ تَصدُ فوةٍ ، وَ ل اجلَفوةَ بِصَ قِ اخلاطِفِ إِىلَ االعتِذارِ ، فتَستَبدِ ن الربَ عَ مِ َ أَرسَ
بَعتَ األَمرَ  بِريا ، إِذا اتَّ راً كَ دَ  يفِ احلالِ كَ ي تَرَ أَبرشِ ، أَنتَ الَّذِ كَ وَ هدِ ةَ جُ تَبذلُ غايَ وَ
لُ  وَّ تَحَ يَ ةُ .. نُوراً ، وَ لُ الظُّلمَ وَّ تَحَ تَ فاءً ، وَ رُ .. صَ دَ لُ الكَ وَّ يَتَحَ هِ ، سَ ذِ يَّةَ هَ صِ ذا والوَ هَ

امالً . لُ النَّقصُ .. كَ وَّ تَحَ يَ رياً ، وَ ُّ .. خَ الرشَّ

ها  ؟  ريِ غَ نَنِ واألَورادِ وَ ن السُّ لِ عَ ن عِالجِ التَّكاسُ  عَ

تَّبُ  ما يَرتَ ريِ وَ ها بِالثَّوابِ واملصِ رْ كِّ ذَ جاءِ ، وَ مامِ الرَّ ي  : قُـد(١) النَّفسَ بِزِ يِّدِ فَقالَ سَ
لَّم . يهِ وسَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ بِيِّكَ صَ دَ عن نَ رَ رضِ ما وَ تَحْ لِكَ ، واسْ ىلَ ذَ عَ

ـرَ ،  تَأَخَّ تَوانَ فِيام بَعدُ أَو تَ ال تَ ن األَوقاتِ .. ال تَـيأَس ، وَ قتٍ مِ لتَ يفِ وَ سَ إِذا كَ وَ
ظِيام،  كَ دَرسا عَ لِّمُ عَ ن األَوقاتِ .. يُ قتٍ مِ لُكَ يفِ وَ سَ بَّام كَ رُ َلُّ النَّقصِ ، فَ أَنتَ حمَ ع فَ اِرجِ
ن ممّا لَو قُمتَ  بِ ، أَحسَ جْ لبَكَ إِبعادا لِلعُ ثُ قَ يُورِ بَكَ انْكِساراً هللا تَعاىل ، وَ لْ ثُ قَ فيُورِ

ل .  مَ ن العَ ها مِ ِدُ بَّام ال جتَ ةً رُ نه فائِدَ يدُ مِ تَفِ ـتَسْ هِ ، فَ سِ لِ نَفْ مَ بِالعَ

ةِ ؟ بَ قُ بِالتَّوْ قَّ تَحَ يْفَ نَ   كَ

ضارِ  تِحْ نُوبِ باسْ ن الذُّ فِ مِ البُ اخلَوْ تِجْ يٌّ ، واسْ ورِ ُ ةِ رضَ يقُ التَّوبَ قِ ي  : حتَ يِّدِ فَقالَ سَ
 ، رِ فْ يدُ الكُ رِ ا بَ أَهنَّ باركَ وتَعاىل ، وَ بِ اهللا تَ ضَ بَبُ غَ بَبُ الطَّردِ ، وسَ سَ بَبُ البُعدِ ، وَ ا سَ أَهنَّ
ه  قُوعَ وُ ى  ْشَ خيَ كاجلَبَلِ  بَهُ  نْ ذَ   يَرَ نَ  املؤمِ أَنَّ  وَ  ، نافِقٌ  مُ إِال  يةِ  صِ بِاملعْ ئِنُّ  طْمَ يَ ال  هُ  نَّ أَ وَ
هِ  بِيَدِ فَقالَ  هِ  أَنفِ ىلَ  عَ عَ  قَ وَ بابٍ  ذُ كَ نبَهُ  ذَ   يَرَ املنافِقَ  أَنَّ  وَ  ، هِ  أْسِ رَ قَ  فَوْ يهِ  لَ عَ وطَه  قُ سُ وَ

ةِ . يادَ ن القِ (١) فِعلُ أَمرٍ مِ

عالج التكاسل 
عن السنن 
واألوراد 
وغريها

كيف نتحقق 
بالتوبة ؟
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ؤالِ  سَ وَ تَعاىل  اهللا  ي  يَدَ بَنيَ  قُوفِ  الوُ رِ  كُّ تَذَ وَ املعاينِ  هِ  ذِ هَ بِاستِشعارِ  وَ  ، هُ  أَطارَ فَ ذا  كَ هَ
قائِقُ  ه حَ نْدَ رُّ عِ تَقِ وفَ تَسْ ذا ؟ فَسَ ةَ كَ ساعَ ذا .. وَ مَ كَ وْ رُ يَ كُ قِفِ ، أَتَذْ لِكَ املوْ احلَقِّ لَه يفِ ذَ

أن . عُ لَه الشَّ فَ رْ يُ ـيُعانُ وَ ن اهللا تَعاىل ، فَ فِ مِ قائِقُ اخلَوْ حَ ةِ وَ التَّوبَ

يفِ  نا  أنَّ ع  مَ لُوبِنا  قُ مِن  فِيهِ  نَعِيشُ  ي  الَّذِ العاملَ  ذا  هَ جُ  رِ نُخْ يْفَ  كَ  
قْتِ نَعِيشُ فيه ؟ سِ الوَ نَفْ

يْثُ ذاتُ  ن حَ هٌ مِ جْ هان : وَ جْ ِ وَ ذا العاملَ لَمَ أنَّ لكلِّ يشءٍ يفِ هَ عْ ي  : بِأَن تَ يِّدِ فَقالَ سَ
لْقُ احلَقِّ  يْثُ خَ ن حَ هٌ مِ جْ هِ قاطِعٌ عن اهللا ، ووَ جْ لِك الوَ طِعاً ، فَهو بِذَ نْقَ ذَلك املخلُوقِ مُ
هِ  جْ الوَ لِكَ  بِذَ هوَ  وَ  ، بِاحلقِّ  لٌ  تَّصِ مُ لك  بِذَ فَهوَ   ، يهِ  لَ عَ دَالالتُه  وَ فِيهِ  ةُ  املبْثُوثَ آياتُه  وَ لَه 

لٌ إىل اهللا . وصِ مُ
ن اهللا بِه،  طَعنا عَ لِ .. انْقَ هِ األَوَّ جهِ ينا مَع وَ قِ ي نَعِيشُ فِيهِ ، إِن بَ ونُ الَّذِ ذا الكَ إِذاً فَهَ
ن  مِ يهِ  إِلَ رُ  ظُ نـْ نَ ما  ندَ عِ نُ  نَحْ فَ أَيضاً   ، بِه  اهللا  إِىل  لْنا  صَ وَ الثّاينِ ..  هِ  جهِ وَ إِىل  نَظَرنا  إِن  وَ
وجُ  رُ لَيسَ اخلـُ ودِنا ، فَ ـنيَ فِيهِ بِوجُ ودِنا ، قائِمِ هُ نه يفِ شُ ـنيَ عَ جِ ونُ خارِ هِ الثّاينِ نَكُ جْ الوَ

ودِ .  هُ وجَ الشُّ ـرُ نِ إِال خُ وْ ن الكَ عَ
ن ،  راً مَع املـكوِّ ودِ أَنَّ لَه أَثَ هُ وجُ شُ رُ ناهُ : خُ عْ ن باطِنِ اإلنسانِ مَ ودِ مِ هُ وجُ الشُّ ـرُ خُ
فِ ،  ُّ تَ التَّرصَ أَنَّه حتَ ةِ ، وَ بْضَ هُ يفِ القَ نَّ ودِ أَ هُ ءٍ ، بِإثباتِ شُ تِقالالً يفِ أَيِّ يشَ أَنَّ لَه اسْ وَ
 ، ونِ ن الكَ جا عَ ونُ خارِ لِكَ تَكُ بِذَ فَ فِيهِ .. هوَ اهللاُ ، فَ ِّ أَنَّ املتَرصَ يئاً ، وَ أَنَّه ال يَملِكُ شَ وَ

ن . وْ أَنتَ أَيضاً يفِ الكَ وَ
جهِ أَنَّه  ن وَ ـونِ مِ اً مَع الكَ ونُ حارضِ ـتَـكُ هِ ، فَ بِّ مدِ رَ ونِ بِحَ عنَى تَسـبِيحِ الكَ تَعلَمُ مَ فَ
بِّك. ن رَ إِهلائِهِ عَ جهِ قَطعِه وَ ن وَ ونِ مِ نِ الكَ جا عَ خارِ لَيه ، وَ ةُ عَ اللَ فِيهِ الدَّ لقُ اهللا ، وَ خَ

كيف نخرج 
هذا العامل الذي 
نعيش فيه من 
قلوبنا مع أننا 

يف نفس الوقت 
نعيش فيه ؟
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آثارُ  رائِهِ  وَ ن  مِ   يُرَ  ، ةِ  جاجَ كالزُّ ونُ  الكَ ريُ  يَصِ  .. نِ  وْ الكَ يفِ  كَ  دُ هَ شْ مَ حَّ  صَ إِذا  فَ
ما  إِىلَ  نْظُر  يَ ألَنَّه  ؛  هِ  بِنَظَرِ جاجةِ  الزُّ عنِ  جٌ  خارِ  ، ةِ  جاجَ الزُّ وايل  حَ ي  الَّذِ فَهوَ  ة،  رَ دْ القُ

هِ . مِ سْ ةِ بِجِ جاجَ طَ الزُّ سْ لِكَ وَ عَ ذَ هوَ مَ ها ، وَ راءَ وَ
جُ  خارِ نَظَري  كِنَّ  لَ وَ  ، النَّظّارةِ  لُ  داخِ يْنِي  عَ رُ  فَظاهِ  ، ةَ  النَّظّارَ هِ  ذِ هَ البِسٌ  اآلنَ  أَنا 
ي  نَتُ نَظَرِ سَّ حَ جِ ، وَ ح إِىلَ ما هوَ يفِ اخلارِ ضَ نِي نَظَـراً أَوْ تْ ةِ ، بَل إِنَّ النَّظّارةَ زادَ النَّظّارَ

نِ . وِّ فةً بِاملُكَ رِ عْ يدُ مَ زِ ـوانُ تَ لِك األَكْ ذَ يهِ أَكثَرَ ، فَكَ لَ تْنِي عَ لَّ دَ يْهِ وَ إِلَ

ة ؟ ةُ يف العِبادَ ذَّ ل اللَّ صُ يفَ حتَ  كَ

بِّ ، ثم  دِ للرَّ صْ هُ .. إِفرادُ القَ باداتِ فأساسُ ةِ يف العِ يلُ اللَّذَّ صِ ا حتَ ي : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
م،  هِ ةُ أخبارِ قِراءَ نيَ وَ احلِ ةُ الصّ سَ الَ مَّ جمُ كَ وتَعاىل ، ثُ بارَ لْبِ مع اهللا تَ ورِ القَ ضُ لُّفُ حُ تَكَ
بادةِ مَن  ةَ العِ ذَّ دُ لَ ئِلَ بعضُ العارفني(١) : أَجيَِ قَد سُ ةِ ، وَ بادَ لَّذةُ يفِ العِ لُ الَّ صُ لِكَ حتَ بِذَ فَ

يَة . صِ ُمُّ بِاملعْ هُ : ال ، وال مَن هيَ يَعْيصِ اهللا ؟ قالَ لَ
هُ عىل  سَ طَّنَ نَفْ لكنْ مَن وَ ها ، وَ هِ جْ هِ عىل وَ ةَ هذِ ِدُ احلَالوَ مُّ بِاملعايصِ .. ما جيَ ي هيَ الَّذِ
دَ ذلك  عْ وتِ ، بَ ِ امللَكُ هُ يف عاملَ وحُ نْها ، وجالَتْ رُ ةَ مِ فَ قَه اهللا األَنَ زَ كِ املعايص .. رَ رْ تَ

يباً .   رِ رُ قَ ونُ األمْ يَكُ

كَ  يب  ، أَدرَ هَ يلَ وُ قِ رَ فَ غِّ اب فَصُ هّ بد الوَ هُ عَ كانَ اسمُ ه اهللا تَعاىلَ .. وَ محَِ ردِ رَ يبُ بنُ الوَ هَ هوَ وُ (١) وَ
ن  غَ مِ رَ يّ إِذا فَ فيانُ الثَّورِ كانَ سُ بُّدِ ، وَ ثِريَ التَّعَ عِ ، كَ رَ يدَ الوَ دِ كانَ شَ ورَ بنَ زادانِ ، وَ نصُ مَ طاءً وَ عَ

نَة ١٥٣هـ .   َ سَ يبا  ، تُويفِّ هَ عنِي وُ بِيبِ ، يَ وا بِنا إِىل الطَّ ولُ  :  قُومُ قُ يثِهِ يَ دِ حَ

كيف حتصل 
اللذة يف العبادة؟
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الة (١) . وعِ يفِ الصَّ ـشُ أنِ اخلُ ن شَ   عَ
ون  الة ، وتَكُ وعِ يف الصَّ وعِ واخلُضُ عَ بني اخلُشُ ْمَ يْهِ أن جيَ لَ ي  : اإلنْسانُ عَ يِّدِ فَقالَ سَ

تّ معاين : التِه سِ َعَ يف صَ عِنيَ إذا مجَ التُه صالةَ اخلاشِ صَ
لْبِ . ورُ القَ ضُ ل : حُ األَوَّ

لْب . ورِ القَ ضُ قَ حُ هوَ فَوْ لُ .. وَ عَ فْ ولُ ويَ قُ نى ما يَ عْ مُ مَ هُّ فَ الثّاينِ : تَ
بال  لكن  المِ  الكَ نَى  عْ مَ مُ  هَّ تَفَ وتَ بِكَ  لْ بِقَ  ُ ْرضُ حتَ د  فَقَ ظِيمُ ..  والتَّعْ اإلِجاللُ   : الثّالِث 

بِيٍّ . مُ كالمَ صَ هَّ تَفَ ظِيمٍ ، كام تَ اللٍ وال تَعْ إِجْ
هُ  أُ نْشَ مَ فٌ  وْ خَ ومعناه   .. اهلَيْبَةِ  مع  ظِيمُ  والتَّعْ اللُ  اإلجْ هذا  ونَ  يَكُ أَن   : ع  ابـِ الرّ

نْك . بَلَ مِ قْ التُك وأن ال تُ لَيْك صَ دَّ عَ رَ افُ أن تُ ، ختَ ظِيمُ التَّعْ
نه ،  فَى مِ لْ يْلِ الزُّ نَ بُولِ اهللا لَكَ ، وَ عا يفِ قَ ونَ طامِ ناه أَن تَكُ عْ مَ جاءُ .. وَ اخلامِس : الرَّ

يل . والثَّوابِ اجلَزِ
ما  هِ ، وَ هِ جْ ىلَ وَ قَّ اهللا عَ يْتَ حَ رَ أَنَّك ما أَدَّ عِ تَشْ ادِس : احلَياءُ .. واحلَياءُ أَن تَسْ والسّ

تَ به . قُمْ
تَ  َعْ قَد مجَ عِنيَ ، وَ ن اخلاشِ أَنتَ مِ التِكَ فَ تْ لَكَ يفِ صَ عَ تُّ إِذا اجتَمَ هِ املعاينِ السِ ذِ هَ

تُه . ظَمَ تَعالَتْ عَ اللُه وَ لَّ جَ وعِ هللا جَ عاينِ اخلُشُ مَ

م ١٤١٦هـ . ـرَّ ةِ حمَُ رَّ (١) يفِ غُ

اخلـشوع يف 
الصالة
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كرِ ؟ ندَ الذِّ اكِرُ عِ رُ الذّ عِ تَشْ  ماذا يَسْ
 ، رِ  كْ الذِّ ذلك  نَى  عْ بِمَ لْبِ  القَ لُ  غْ شُ فَهو  رِ  كْ الذِّ ندَ  عِ عارُ  تِشْ االسْ ا  أَمّ ي  :  يِّدِ سَ فَقالَ 
نَى  عْ ي مَ ْرِ رُ هذا ، وجيُ عِ تَشْ يَسْ ه ، فَ ريِ مِ ه وما يف ضَ واطِرَ قبُ خَ رْ ي يَ يِ الذِ دَ َ يَ أَنه بَنيْ وَ
ل:  يدِ عند قَوْ لْبِ بالتَّوحِ ْتَلِئَ القَ ون ممُ ي هو ناطِقٌ به بِلِسانِهِ ، فيَكُ بِه الذِ لْ ر عىل قَ كْ الذِّ
 ، هللا)  دُ  (احلَمْ  : ولِهِ قَ ندَ  عِ ناءً  ثَ ةِ  بِريَ الكَ ةِ  عَ الواسِ مِ  بِالنِّعَ ه  ورِ عُ بِشُ وَ  ، اهللا)  إِالَّ  إِله  (ال 
ندَ  قِّ تَعاىل عِ يسِ لِلحَ دِ يهِ والتَّقْ بِالتَنْزِ ) ، وَ ربَ : (اهللاُ أَكْ ولِهِ ندَ قَ عظامِ واإلِجاللِ عِ بِاإلِ وَ

ذا . ثال هَ أَمْ بْحان اهللا) وَ : (سُ ولِهِ قَ
وأمامَ   ، ةِ  يفَ ِ الرشَّ تِهِ  ضَ وْ رَ يف  أنه   ُ رضِ تَحْ يَسْ لَّم  وسَ يهِ  لَ عَ اهللاُ  ىلَّ  صَ النَّبِي  عىل  ىلَّ  صَ إِذا  وَ
ه يف ذلك املكان  يُوخِ دَ شُ ه أَحَ عَ َ مَ رضِ تَحْ كنُ أن يَسْ مْ يلِّ عليه ، ويُ ة ، وهو يُصَ تِهِ املنِيفَ رَ جْ حُ
هُ  التَ وصَ أنه  رُ  عِ تَشْ سْ ويَ  ، عليه  تَحَ  فْ يُ وَ بَلَ  قْ يُ ألنْ  ؛  هُ  لَ بَ  رَ أقْ ذلك  ونَ  لِيَكُ  ، يلِّ  يُصَ وهو 

ي هو أَصلُها. لَّم الذِ يهِ وسَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ها بالنَّبِي صَ زَ رَ ن اهللا أَبْ ةٌ مِ مَ وامل .. نِعْ ومجيعَ العَ
ة،  بِه ذِكرَ ال إلهَ إال اهللا يفِ أَحوالِهِ املختَلِفَ لْ ىلَ قَ دَ عَ دِّ رَ نسانُ أَن يُ تادَ اإلِ عْ نْبَغِي أَنْ يَ يَ وَ
ن  مِ انتَهى  إِذا  فَ  ، م  هُ عَ مَ يثُ  احلَدِ أَو  النّاسِ  مَع  المُ  الكَ إِال  نه  عَ هُ  فُ ِ يَرصْ ال  تَّى  حَ هُ  دُ دِّ رَ يُ
هِ  ورِ ضُ ىلَ حُ لِكَ عَ يضَ ذَ فِ تَّى يُ بِهِ حَ لْ نى (ال إلهَ إال اهللا) يفِ قَ عْ ضارِ مَ تِحْ عَ إِىل اسْ جَ لِكَ رَ ذَ
يَّةٌ يفِ  هُ خاصِّ ونِ اهلاءِ لَ كُ سُ ةِ بِاملدِّ وَ فظِ اجلَاللَ يرُ لَ تَكرِ قتِهِ ، وَ ِيعَ وَ مَّ مجَ قتِه ثُ مَّ أَكثَرَ وَ يَعُ فَ

ولُ : (اهللا .. اهللا .. اهللا) . يَقُ يِّـئَة فَ قِ اخلَواطِرِ السَّ رْ حَ

ونَ يفِ إِمدادٍ  تَّى يَكُ ةِ حَ جِ االستِقامَ نهَ ىلَ مَ بدِ عَ تِمُّ ثَباتُ العَ يفَ يَ  كَ
قٍّ دائِمٍ ؟ رَ تَ وَ

قُ  دْ عُ وصِ لَ ه العامُّ .. الوَ ياجُ ياجِ ، أَما سِ لَ السِّ دُ داخِ قَواعِ ياجٌ وَ ي  : لَه سِ يِّدِ فَقالَ سَ

ماذا يستشعر 
الذاكر عند 
الذكر ؟

الثبات عىل 
االستقامة
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ن  مِ سُ  سُّ فالتَّحَ ياجِ  السِّ لَ  داخِ ه  دُ قَواعِ أَما  وَ  ، واالنْطِواءِ  بَّةِ  واملحَ اهللا  ألَجلِ  الءِ  الوَ
كُّل  ةِ التَّوَ دَ ةُ قاعِ يَ وِ قْ تَ يمُ وَ وِ قْ تَ يهِ ، وَ و إِلَ عُ لِّ ما تَدْ ها يفِ كُ فْضِ رَ ا وَ راداهتِ مُ سِ وَ دَواعِي النَّفْ
 ، يِّ ضارِ اجلَنابِ النَّبَوِ تِحْ ةِ مَع اسْ يهِ ، واستِعاملُ االستِخارَ يضُ األَمرِ إِلَ تَفوِ ىلَ اهللا ، وَ عَ

يهِ . لَ الةِ عَ ةِ الصَّ ثْرَ كَ وَ
ةِ  نايَ ن احلَقِّ تَعاىلَ بِالعِ مدادُ مِ لَ اإلِ صَ ياجِ .. حَ ذا السِّ طَ هَ سْ دَ وَ واعِ هِ القَ ذِ إِذا أَقَمتَ هَ

ع . يَدَ نسانِ وَ أيتِ اإلِ دِ فِيام يَ شْ إِهلامِ الرُّ جٍّ ، وَ عوَ لِّ مُ يمِ كُ يفِ تَقوِ

(١) ؟ نيِ قامِ اليَقِ لُ إِىلَ مَ يْفَ نَصِ  كَ

لِ كِتابِهِ  ادُ يفِ أوَّ ه اإلمامُ احلدّ رَ كَ ها ما ذَ ِّ ن أَمهَ لِكَ بِأَسبابٍ ، مِ لُ ذَ صُ ي  : حيَ يِّدِ فَقالَ سَ
وتِ اهللا  لَكُ رُ يفِ مَ ها : النَّظَ نُ بِأَسبابٍ أَعظَمُ سُ حيَ نيُ وَ  اليَقِ وَ قْ ولُ : يَ قُ » يَ ةِ نَ سالَة املعاوَ «رِ
ما  ياتِهِ ، وَ ي لِإلِنسانِ يفِ حَ رِ ما جيَ هِ ، وَ لقِ خَ راً يفِ مَصنُوعاتِ اهللا وَ كُّ فَ تَ راً وَ بُّ دَ تَ الً وَ أَمُّ تَ

نيِ . ةِ اليَقِ يَ وِ قْ رٌ يفِ تَ رِ فِيها لَه أَثَ إِعاملُ النَّظَ بَـرِ ، فَ ن العِ ه مِ دُ يُشاهِ
ن أَخبارِ  ولِهِ مِ سُ رَ نِ اهللا وَ ها االستِامعُ واإلِصغاءُ إِىلَ ما جاءَ عَ ُّ وَ أَمهَ ي هُ ثانِياً : والَّذِ
يفِ  جاءَ  ما  وَ  ، الظّاملنيَ  ن  مِ هِ  وانتِقامِ  ، نيَ  احلِ لِلصّ ه  تِقامِ وانْ  ، تِه  لَ عامَ مُ وَ احلقِّ  ةِ  ظَمَ عَ
ها  تِردادُ وَ  ، يها  إِلَ تِامعِ  االسْ ةُ  ثْرَ كَ وَ  ، يهِ  إِلَ ع  املرجِ أَخبارِ  وَ  ، لِنيَ  واملرسَ األَنبِياءِ  صِ  قِصَ

لِ . قْ ىلَ العَ عَ لْبِ وَ ىلَ القَ عَ
ىلَ  رُ عَ كْ إِذا جاءَ الذِّ كرِ ، فَ لُّع بِالذِّ ها : التَّوَ ِّ ن أَمهَ ي مِ لْمِ الَّذِ تَىضَ العِ قْ لُ بِمُ مَ ثالِثاً : العَ

لَه  زِ لْ زَ تُ ال   ، خِ  امِ الشّ كالطَّودِ  ري  يَصِ تَّى  حَ  ، هِ  وخِ سُ رُ وَ باتِهِ  ثَ وَ يامنِ  اإلِ ةِ  وَّ قُ ن  عَ ةٌ  بارَ عِ  : نيُ  اليَقِ  (١)
هُ األوهامُ . عَ زِ عْ زَ ال تُ وكُ وَ كُ الشُّ

كيف نصل إىل 
مقام اليقني؟
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هوَ اليَقِني . خِ وَ اسِ يامنِ الرّ ةِ اإلِ قامَ  إلِ أَقوَ بَ وَ رَ ي املشايِخِ .. كانَ أَقْ أَيدِ

مَّ  ثُ األحوالِ  بَعْض  يف  الطَّـيِّبةِ  رِ  املشاعِ بَعْضِ  ودِ  رُ وُ نَى  عْ مَ ما   
ا ؟ ياهبُ غِ

لِيلُ اتِّصالٍ  ي إِنْ شاءَ اهللاُ دَ هِ ةِ ، وَ يَّ ِ ةِ البَرشَ بِيعَ تَىضَ الطَّ قْ ن مُ لِكَ مِ ي  : ذَ يِّدِ فَقالَ سَ
بُ  هَ ذْ مَّ يَ يبٍ ، ثُ رِ ورٍ غَ عُ نسانُ بِشُ ـرُ اإلِ لبِ ، فيَشعُ رُ يفِ القَ ثِّ ؤَ دَتْ .. تُ رَ باخلَريْ ، إِذا وَ
تَطَلَّبُ  يَ وَ بُها  لَّ تَطَ يَ كانَ  إِنْ  فَ نهُ  عَ بَتْ  هَ ذَ إِذا  فَ  ، راجٍ  تِدْ اسْ ريُ  غَ ا  أَهنَّ ىلَ  عَ لِيلٌ  دَ ذا  هَ نه،  عَ
تَّى  حَ ذا  كَ هَ وَ  ، بُ  هَ تَذْ وَ ودُ  تَعُ وَ  ، بُ  هَ تَذْ وَ ةً  رَّ مَ يهِ  إِلَ ودُ  تَعُ  .. بِّه  رَ ن  مِ ب  رْ القُ عاينِ  مَ

ي فِيه .  رَّ هِ تَقِ تَسْ التُه فَ عامَ و مُ فُ تَصْ حالُه ، وَ أْنُه وَ رَّ شَ تَقِ سْ يَ
 ، نهُ  عَ تَغِيبُ  فَ نها  مِ نُ  أَحسَ وَ فَوقَها  ثانِيَة  ةٌ  حالَ لَه  ضُ  تَعرِ لِكَ  ذَ بَعدَ  تْ  تَقرَّ اسْ إِذا  فَ
ثالِثَةٌ  ةٌ  دَ واحِ وَ إِال  ي  رِ دْ يَ ال  وَ  ، الثّانِيَة  له  رُّ  تَقِ تَسْ تَقامَ  واسْ بَتَ  ثَ إِذا  وَ بُها  لَّ تَطَ يَ عُ  جِ فَـريَ
 .. تَقامَ  واسْ بَتَ  ثَ إِذا  فَ  ، نتَظِرُ  يَ وَ نها  عَ ثُ  بْحَ يَ وَ  ، نهُ  عَ تَغِيبُ  فَ بْلَها  قَ ّا  ممِ نَ  سَ أَحْ تْ  جاءَ
ال  وَ ذا  كَ هَ وَ بْلَها  قَ ّا  ممِ نَ  سَ أَحْ قَتْ  رَ بَ ةُ  رابِعَ ةٌ  دَ واحِ وَ إِال  ي  يَدرِ فَام  الثّالِثَةُ  له  تْ  رَّ تَقَ اسْ

ريِ . ةَ لِلسَّ ايَ هنِ

تِباطِ باملشايِخ ؟  عن االرْ

بُّهِ  والتَّشَ  ، تِداءِ  االقْ عَ  مَ لُوبِ  القُ لُّقِ  بِتَعَ فَ  .. بِاملشايِـخِ  االرتِباطُ  أَما   : ي   يِّدِ سَ فَقالَ 
ولُ  قُ ي يَ وَ الَّذِ لَّم أَعظَمُ اخلَالئِقِ هُ يهِ وسَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ هِ صَ بِّ ن رَ رِ ، واملنُوبُ عَ وإنْفاذِ األمْ

ورود بعض 
املشاعر الطـيبة 

يف بعض 
األحوال ثم 
غياهبا

االرتباط 
باملشايخ
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تُهم  نا طاعَ يوخُ دْ أَطاعَ اهللا» (١) ، فَشُ قَ نِي فَ نْ أَطاعَ مَ نِي ، وَ دْ أَطاعَ قَ ريَ فَ طِعِ األَمِ نْ يُ نا: «مَ لَ
ةِ اهللا تَعاىل . ن طاعَ تُه مِ تِه ، وطاعَ ن طاعَ مِ

د..  ن والِدِ اجلَسَ ظَم مِ وح أَعْ ذا والِدُ الرُّ ولِهِ ، هَ سُ رَ عَ بابِكَ إِىل احلقِّ وَ يْفَ حالُكَ مَ وَكَ
تُبُ لِبَعْضِ  كْ ما يَ ندَ اف- عِ قّ بْدِ القادِر السَّ بِيبِ عَ يْخُ احلَ (٢) - شَ يْطٍ مَ رُ بنُ سُ مَ كانَ احلَبِيبُ عُ
ة الطِّنيِ ما  هَ ن جِ ي فُالن» ؛ ألَنَّه مِ وحِ ي الرُّ لَدِ ولُ «إِىل وَ قُ ن طُالَّبِهِ يَ بَّةِ مِ ادِقِنيَ يفِ املحَ الصّ

.(٣) وحِ ةِ الرُّ هَ ن جِ ريونَ مِ ثـِ هُ أَبناءٌ كَ ه بَعْضُ البَناتِ ، لَكِن لَ ندَ نْده أَبناءٌ ، بَل عِ عِ

يْنَهم ارتِباطٌ ؟ يْنَنا وبَ ينَ بَ يُوخَ الذِ دُ الشُّ يفَ نُشاهِ  كَ

لَّق  تَعَ نبَغِي أَن ال يَ ّا يَ ذا ممِ ةِ فَهَ ظَ م يفِ اليَقَ هِ ِ ريْ غَ يُوخِ وَ ةُ الشُّ دَ شاهَ ا مُ ي  : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
ةٍ ،  مَ كْ ةُ إِيامنٍ ، أَو حلِ يادَ ا زِ إِمّ نيٌ ، وَ ا تَطْمِ ن احلَقِّ تَعاىل إِمّ و يُعطَى مِ لْبُ بِهِ ، إِذْ هُ القَ
ذا  هَ  ، م  هِ رِ أوامِ تِثالِ  وامْ م  بِأَعامهلِ لِ  مَ والعَ يُوخِ  بِالشُّ تِداءِ  بِاالقْ نا  تِاممُ اهْ ونُ  يَكُ لَكِن  وَ

.  ي ال يَرَ لَ مِن الَّذِ  .. أَفضَ ن يَرَ لُّ مَ لَيسَ كُ يهِ ، وَ هُ إِلَ جَّ تَوَ نَ يهِ وَ لَ زُ عَ كِّ ي نُرَ الَّذِ

ن  مَ وَ  ، نِي  أَطاعَ قَد  فَ ي  ريِ أَمِ أَطاعَ  ن  «مَ بِلَفظِ  نبَل  حَ بنِ  أَمحدِ  مامِ  اإلِ سنَدِ  مُ يفِ  وَ  ، يهِ  لَ عَ قٌ  تَّفَ مُ  (١)
. « لّ جَ زَّ وَ قَد أَطاعَ اهللا عَ نِي فَ أَطاعَ

ه»  ينَةِ «أَنقرجيَ دِ لِدَ بِمَ يط ، وُ مَ محنِ بن سُ بدِ الرَّ بدِ اهللا بنِ عَ د بنُ أَيبِ بَكرِ بنِ عَ ر بنُ أَمحَ مَ مامُ عُ وَ اإلِ (٢) هُ
الً  متِ ، حامِ ثِريَ الصَّ المِ ، كَ لِيلَ الكَ كانَ قَ دِ أَبِيهِ ، وَ ىلَ يَ بَّى عَ رَ نَة ١٣٠٣هـ ، تَ رِ سَ مُ رِ القُ زُ ن جُ مِ
ر  فَ هرِ صَ ن شَ لِدَ فِيها يفِ ٩ مِ تِي وُ ةِ الَّ يرَ فاته يفِ نَفسِ اجلَزِ تَّى وَ ةِ بَعدَ أَبِيهِ ، حَ عوَ لمِ والدَّ ةِ العِ لِرايَ

١٣٩٧هـ   .
لُومِ . ي لِلعُ ةِ االرتِباطِ والتَّلَقِّ هَ ن جِ (٣) مِ

كيف نشاهد 
الشيوخ الذين 

بيننا وبينهم 
ارتباط ؟
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لِ  أَهْ المَ  كَ عُ  مَ نَسْ ينَام  حِ ها  رضَ تَحْ نَسْ أَنْ  نْبَغِي  يَ الَّتِي  النِّـيَّةِ  نِ  عَ  
ع اهللا . قِ مَ دْ الصِّ

قَوالِبِ  يفِ   ، ي  حِ الوَ عاينِ  مَ ن  مِ  ، بُوبِيَّةِ  الرُّ طابِ  خِ َةَ  تَرمجَ رضُ  يَستَحْ ي  :  يِّدِ سَ فَقالَ 
ا،  عً مْ سَ لُّه  كُ ري  فيَصِ  ، لُّه  كُ عٍ  مْ بِسَ ى  تَلَقَّ يَ يْ  كَ  ، النُّبَوةِ  رِ  بَحْ يْلِ  سَ ن  مِ ةِ  ودَ دُ املمْ األَلفاظِ 
التَيّارِ  ذلك  ْرِ  هنَ يف  ه  انْغِامسَ رُ  وَّ تَصَ يَ ثم   ، التَّوفِيقِ  أبْواب  له  تَحُ  فتُفْ  ، لَ  مَ العَ ي  نْوِ ويَ

ل . تَّصِ ج ويَ تَزِ فيَمْ

؟ (١)  اللِ ودُ اجلَ هُ املِ أَمْ شُ ودُ اجلَ هُ ل شُ ام أَفضَ   أَهيُّ
لٌ ،  لٌ واجلَاملُ كامِ املِ يف اجلَاللِ واجلَاملِ ، فاجلَاللُ كامِ ودُ الكَ هُ ي  : شُ يِّدِ فَقالَ سَ

ِيلٌ . لُ مجَ لِيلٌ والكامِ لُ جَ والكامِ
أَسامءِ  وَ أَوصافِ  أَيُّ  ؟  ةً  لِيلَ جَ تْ  يسَ لَ الِهِ  مجَ أَسامءِ  وَ أَوصافِ  أَيُّ  اهللا..  إِال  إِلهَ  ال 

ل ؟ لِكَ لَيسَ بِكامِ لِّ ذَ ن كُ ءٍ مِ أَيُّ يشَ ِيلَة ؟ وَ تْ مجَ يسَ اللِهِ لَ جَ
نِّي صافُ مِ ي األَوْ تَفِ ْ راً ختَ طَوْ َـاللِوَ ــعَ اجلْ املُ مَ ـَ جُ اجلْ تَزِ يَمْ فَ

اتِ ؟ بَّـةُ الذّ ون حمَ يفَ تكُ   كَ
كَ  عَ بْقَ لَكَ مَ إِذا ملَ يَ فاتِ ، فَ فاتِ يف الصِّ ناءِ الصِّ تِثالِ ، وإفْ ي  : يفِ االمْ يِّدِ فَقالَ سَ
أَن  بَعدَ  قَ  قَّ تَتَحَ فَ  ، اتِ  بِالذّ ِبَّها  حتُ أَن  وَ  ، اتِ  لِلذّ دَ  هَ تَشْ ألَنْ  يِّـئْتَ  هُ  .. فٌ  صْ وَ نْدكَ  عِ

اتِ . ناءٍ يفِ الذّ لَ فَ نَى، أَوَّ فْ تَ
نَى  عْ بِمَ تِثالِ  االمْ ن  عَ ةً  صادِرَ  ، بِاالمتِثالِ  ةً  يَّدَ قَ مُ أَفعالِكَ  وَ أَقوالِكَ  ِيعُ  مجَ ى  تَبقَ فَ

ر ١٤١٩هـ . فَ هرِ صَ ن شَ (١) يفِ ٢٦ مِ

عن النـية 
التي ينبغي أن 
نستحرضها 
حينام نسمع 
كالم أهل 
الصدق مع اهللا

أهيام أفضل 
شهود اجلامل أم 
شهود اجلالل؟

كيف تكون 
حمبـة الذات؟
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مَّ  صالِ ، ثُ ذائِذِ الوِ قِ لَ وْ فاتِك ، بِذَ ناءَ صِ بْدأُ فَ نِيَتْ أفْعالُك وأقْوالُك ، ثم تَ فَ ، فَ تِثالِ االمْ
تْكَ  لَ لِكَ أَوصَ لْتَ إِىلَ ذَ صَ إِذا وَ ل ، وَ صالِ بِاملواصِ ن الوِ ناءِ عَ اتَ ، بِالفَ بدأُ تَعرفُ الذّ تَ

ا ، قالَ :(١) مَّ بَقِيت هبِ نِيَتْ فِيها ، ثُ اتُ إِىلَ ذاتٍ قَد فَ الذّ
التَّـفـاينِ ــدَ  بَعْ بـهِ  ـى  أَبقَ أَنْ  ي(١)وَ يبـِ ىفَ نَصِ ايَ مـا أَوْ يـا بُـرشْ فَ

وقالَ : (٢) (٣)(٤)
يحِ (٣) ـفِ (٢) والصَّ ـدٍ بَّتَنا بنَجْ يحِ (٤)أَحِ رِ لْبٍ جَ لِّ ذِي قَ مُ كُ راهِ مَ

ـلْبــي  بَّــــة  قَ تُــــمُ أَحِ تُــــمُ أَنْ ـبيأَنْ سْ حَ وَ ـودِ  جُ الوُ ـنَ  مِ ـرادِي  مُ وَ
ذا إِىل أَنْ قالَ :(٥) كَ هَ در وَ نا مَصْ ود هُ جُ بي ، الوُ سْ حَ ودِ وَ جُ نَ الوُ رادِي مِ مُ وَ

يـالً نَزِ وَ ـمْ  كُ لَ بْـداً  عَ ـوينِ  تَضُ بِّــي فارْ لَ مُ ــرياً  قِ فَ ــمْ  كُ لَ يْمــاً  زِ لَ وَ
ـمُ يْكُ إِِلَ ـو  عُ دْ يَ ـنيَ  حِ قِّ  ـَ احلْ ةَ  ـوَ عْ بِ (٥)دَ رْ عُ ـمٍ وَ جْ ُ عُ ريْ قِّ خَ ـَ يُ احلْ داعِ

وقالَ اآلخر :
األُنْـــــسِ أُنْـــــسَ  ــــتُ  سِآنَسْ ـــــــدْ القُ جـانِ  رَ هْ مَ يفِ 

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ رّ املنظُوم» ص١١ مِ (١) البَيتُ يف «الدُّ
ثِيبِ الكَ ىلَ  عَ لِنيَ  نازِ يا  يبِأَال  صِ ى اخلَ ىلَ املرعَ مِن الوادِي عَ

هوَ املكانُ العايلِ . تُوحِ وَ قامِ الفُ ن مَ ة عَ (٢) النَّجدُ : استِعارَ
. امءِ ورِ بَيتٌ يَطُوفُونَ بِهِ يفِ السَّ ورِ ، والبَيتُ املعمُ ولَ البَيتِ املعمُ ة حَ ونَ بِهِ املالئِكَ يحُ املَكانُ العاكِفُ فِ (٣) الصَّ

رّ املنظُوم» ص١٧٠  . ادِ، «الدُّ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ (٤) البَيتُ هو مطلع قَصِ
ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ ةُ مِ (٥) األبياتُ الثَّالثَ

لبِي قَ ةُ   بَّ أَحِ أَنتُم   سبِيأَنتُم  حَ وَ ودِ  جُ الوُ مِن  رادِي  مُ وَ
يْيشِ عَ طابَ  م  تكُ دْ جَ وَ ما  إِذا  ريبِوَ كَ وَ ي  مِّ غَ وَ ِّي  مهَ ىلّ  تَوَ وَ إِىلَ أَن قالَ :

ي ِّ رسِ  َّ رسُ رتُم  كَ ذَ ما  إِذا  ريبِوَ قُ نسٍ وَ ي بِأُ وحِ ت رُ احَ واسرتَ
يال نَزِ وَ م  لَكُ بدا  عَ وينِ  بِّيفارتَضُ لَ مُ قِريا  فَ م  لَكُ يامً  زِ لَ وَ

رّ املنظُوم» ص١٢. «الدُّ
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ـِي ســـِ نَفْ لْ  يْـــــكَ هَ نَيْـــتُ  افْ ـــــــــيوَ سِّ حِ وَ ــــــــي  بـِ قالَ وَ
اللَّــــــبْـسِ ــــــــمُ  هْ وَ زالَ  سِوَ ــــــــدْ ـَ احلْ سـاتُ  نْدُ حُ وَ
ــــــــــــوراينِ النـَّ قِ  بـارِ ــي(١)بِالْ انــِ بّ الرَّ دِ  والــــــــوارِ

(١)

(٢). لْبِ ودِ القَ جُ عنَى سُ نْ مَ   عَ
لْبِ  لْ للقَ : هَ ةٌ أَلَ سْ لْبِي مَ تْ يف قَ قَعَ ته : «وَ فِني يفِ بِدايَ دُ العارِ ي  :  قالَ أَحَ يِّدِ فَقالَ سَ
كانٍ  كانٍ إِىلَ مَ ن مَ تُ مِ هْ جَّ تَوَ لِييل ، فَ دٌ غَ فَى يلِ أَحَ نْها ، فَام شَ أَلُ عَ بْتُ أَسْ هَ ودٌ ؟ فَذَ جُ سُ
ودٌ ؟  جُ لْبِ سُ ل لِلقَ قُلتُ لَه : هَ يهِ وَ دَ تُ بَنيَ يَ فْ قَ فِنيَ ، فَوَ ىل بَعْضِ العارِ ين عَ لُّوْ تَّى دَ حَ

. « داً نْه أَبَ عُ عَ فَ رْ ودٌ ال يَ جُ قالَ : سُ َّ وَ نَظَر إِيلَ قالَ : فَ
يَّـتُه  سِ قُدْ ه وَ لُوُّ عُ ه وَ كِربياؤُ اللُه وَ بِّ جلَّ جَ ةِ الرَّ ظَمَ لبِ لِعَ لِكَ : إِدراكُ القَ نَى ذَ عْ مَ وَ
بُ  صاحِ أَنَّه  وَ  ، بِالبالِ  رُ  وَّ تَصَ يُ ما  لِّ  كُ ن  عَ وَ يالٍ  خَ كلِّ  عن  تَعاىل   ، بحانَه  سُ تُه  نَزاهَ وَ
ِيعِ  اجلَوانِبِ   ن مجَ ءٍ مِ لِّ يشَ يطُ بِكُ ءٍ ، املُحِ لِّ يشَ رُ لِكُ أنٍ  ، القاهِ لِّ شَ املِ املُطلَقِ يفِ كُ الكَ

وهِ .  جُ والوُ
عناه:  مَ ودِ، وَ جُ كُ لِلسُّ رَّ تَحَ لبُ يَ أَ القَ دَ بلَغاً .. بَ ذا األَمرِ مَ نّا يفِ استِشعارِ هَ دُ مِ لَغَ الواحِ إِذا بَ

نه . لٍ تامٍّ بِاختِيارٍ مِ بَّةٍ واضطِرارٍ وافتِقارٍ كامِ ـَ ىلَ املَلِكِ املَعبُودِ إِقبالَ حمَ قبِلُ عَ أَنَّه يُ
يضَ النّاسُ أَمْ ملَ  ي فَهوَ واقِعٌ رَ رِ هْ ى بِالقَ مَّ ي يُسَ تِياري الَّذِ ريُ االخْ ا االضطِرارُ غَ أَمّ
 ، ي اخلَصائِصِ نُوحِ بِنيَ ممَ رَّ نفُ املقَ صِ لُ األَرضِ وَ أَهْ امواتِ وَ ةُ السَّ الئِكَ وا ، بَل مَ ضَ رْ يَ

ها : طلَعُ وسِ مَ رُ يدَ بدِ اهللا العَ ينِ أَيبِ بَكرِ بنِ عَ دَ مامِ العَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (١) األبياتُ مِ
ناداينِ الَّذِي  ذا  اشجاينِيا   ِ ـريْ حَ السُّ قتَ  وَ

بٍ ١٤١٩ هـ . جَ هرِ رَ ن شَ لِكَ يفِ ٨ مِ ذَ (٢) وَ

معنى سجود 
القلب
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وعِ  اخلُضُ يفِ  لُّ  والكُ  ، واءٌ  سَ رِ  هْ والقَ ةِ  بْضَ القَ يفِ  لُّ  الكُ  ، اقِطِنيَ  السّ ودِينَ  املبْعُ نْفُ  وصِ
ودَ  جُ وا السُّ تارُ تِياراً ، اخْ وا اخْ دُ جَ نيَ سَ احلِ لَ اخلَصائِصِ والصّ كِنَّ أَهْ واءٌ ، لَ لِّ سَ والذُّ
رُ إِال  خِّ ؤَ ال يُ مُ وَ دِّ قَ م يُ نهُ دٌ مِ هرِ ، فَام أَحَ تَ القَ لُّ حتَ لِكَ فالكُ عَ ذَ مَ وا بِهِ ، وَ قُ قَّ َ حتَ بُوه وَ لَ طَ وَ

هِ ( I H G F E D C )  [هود:٥٦]. بِأَمرِ
 E D C B A @ ?) اهللا  قَولِ  عنَى  مَ ذا  هَ وَ  ، يٌّ رِ هْ قَ ودُهم  جُ فَسُ
لِيلٌ  جَ اهللاَ  أَنَّ  ةِ  فَ رِ عْ مَ وعُ  ضُ خُ أُ  بْدَ يَ  ، دِ  بِاجلَسَ أُ  بْدَ يَ الً  أَوَّ فَ الطَّوعُ  ا  أَمّ  ، [الرعد:١٥]    (F
 اجلَاللَ  اللِهِ فَريَ فاتِ جَ يهِ بِصِ لَ ىلَّ اهللاُ عَ يَتَجَ هُ فَ ذَ أْخَ نه مَ ذُ مِ أْخُ أُ اجلَاللُ يَ بْدَ يَ ظِيمٌ ، وَ عَ وَ

عُ . ضَ خيَ دا هللا تَعاىلَ وَ رُّ ساجِ يَخِ ن كلِّ جانِبٍ ، فَ يطاً بِهِ مِ ِ حمُ
ودِ  هُ يَ يفِ شُ قِ يِيَهُ ؛ ألَنَّه لَو بَ ن أَجلِ أَن حيُ الُ اهللا مِ رُ لَه مجَ أُ يَظهَ بدَ َذا يَ قَ هبِ قَّ إِذا تَـحَ فَ
كانِهِ ، لَكِن إِذا  ن مَ كَ مِ رَّ تَحَ رَ أَن يَ دِ تُهُ فَام قَ يَّ ِ لَّت بَرشَ حَ الضمَ ى وَ تَالشَ ذا اجلَاللِ .. لَ هَ

ىلَّ لَه اجلَاملُ بَعدَ اجلَـاللِ . يَتَجَ الُ اهللا تَعاىل فَ و لَه مجَ بدُ ودِ يَ جُ مَ بِالسُّ أُكرِ
ضا  بداً حمَ لهُ عَ ْعَ جيَ لِّها ، وَ وائِبِ كُ ن الشَّ هُ مِ َلِّصَ خيُ نه وَ نِيَهُ عَ فْ تُه أَن يُ ا اجلَاللُ فَفائِدَ أَمّ
نْ  ذا اجلَاللِ لَ ورِ هَ ونِ ظُهُ ن دُ مِ ةُ اجلَاللِ ، وَ هِ فائِدَ ذِ هَ لبُه  ، فَ دُ قَ جُ يَسْ خالِصا هللا تَعاىلَ فَ
وائِبِ ،  ن الشَّ هِ مِ سِ ناءِ يفِ نَفْ ةِ الفَ يقَ قِ ال إِىل حَ ودِ وَ جُ ذا السُّ ةِ هَ يقَ قِ نسانُ إِىلَ حَ لَ اإلِ يَصِ
لَيها ،  أْيتِ عَ ال يَ ها وَ كُ رِ دْ تارِ ما يُ راءِ السِّ ن وَ يَّةٌ مِ فِ وائِبُ خَ ه شَ نْدَ ى عِ بْقَ دَ .. تَ تَهَ ام اجْ هْ فَمَ
 ،(١)« بيبِ النَّملِ نْ دَ تِي مِ ياءُ أَخفَى يفِ أُمَّ : «الرِّ المُ الةُ والسَّ يهِ الصَّ لَ ام قالَ عَ ها كَ إِنَّ بَعضَ فَ
فاتِ  ِيعَ صِ قَ مجَ رَ إِذا بَدا لَه اجلَاللُ حَ يلِّ اجلَاملِ ، فَ م بِتَجَ رَ كْ تَّى يُ ستُورةٌ حَ ياءُ مَ ى أشْ تَبقَ وَ

وابنُ  ي  دَ عُ وابنُ  يَعىلَ  أَبُو  واهُ  رَ فا»  الصَّ ىل  عَ النَّملِ  بِيبِ  دَ مِن  تِي  كُ أَخفَى يفِ أُمَّ يثُ «الرشِّ دِ حَ  (١)
ى ،  وسَ يثِ أَيبِ مُ دِ ن حَ ه مِ ّ نَحوَ اينِ ألمحَدَ والطَّربَ يثِ أَيبِ بَكرٍ ، وَ دِ ن حَ » مِ فاءِ عَ بّان يفِ «الضُّ حِ
 : نهُ قَولُه تَعاىلَ مِ ري اهللا ، وَ لِهِ غَ مَ كَ يفِ عَ أَنَّه أَرشَ ، فَكَ لِ مَ ياءَ يفِ العَ يدُ بِه الرِّ رِ ريِ : يُ قال ابنُ األثـِ

. ( î í ì ë ê)
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مامُ  اإلِ ولُ  قُ يَ هلَذا  وَ  ، اجلَاملُ  لِكَ  ذَ بَعدَ  لَه  و  يَبْدُ فَ  ، وائِبِ  الشَّ ِيعَ  مجَ وَ فِيهِ  تِي  الَّ وءِ  السُّ
لْبِ :(١)  ودِيَّة لِلقَ جُ ةِ السُّ يقَ هِ احلَقِ ذِ وس يفِ ذِكرِ هَ رُ يدَ دينِ العَ أَبوبَكرٍ العَ

لَـةً ــمْ جُ نِ  ـــوْ الكَ ـــن  عَ ا  ــوْ نـَ ــــاللْفَ اجلـَ ــعُ  طالـِ بَــــدا  ــامّ  لَ
ـمْ ــهِ تـِ ـــوْ مَ ــــدَ  بَعْ ـمُ  ياهُ أَحْ ــاملْوَ اجلـَ دِ  ــــهَ شْ مَ يفِ  ـعِ  َمْ باجلْ
مْ هِ يـزُ(١) تِبْــرِ رِ ــفـا إبْ تَّـــى صَ ــــــطّ مـالْحَ يــهْ  قَ فَــــال يُسـاوِ
ــهْ ـــقَ قَّ ـحَ مُ لُـــــومٌ  عُ هِ  ـــــذِ جـالْهَ رِ ـــنْ  مِ ـمَ  عْ نـِ ــهـا  جالُ رِ
ــيهْ ـيـــــابَ  فـِ تـِ مْ ال ارْ ــهُ ـينـُ قِ ـــاللْيَ ضَ ــه  بـِ ـيْـسَ  لَ مْ  ــهُ يُ دْ هَ وَ
وا ـــدُ ا ثُــمَّ جاهَ وْ ــــتَـدَ ـــدْ اقْ (٢)قَ ــى املحـالْ تَــفَ ا فانْ وْ ــدُ شـاهَ وَ

اد :(٢)(٣) مامُ احلَدّ لِكَ قالَ اإلِ ألَجلِ ذَ وَ
 دَ ـُ دَ باهلْ عْ وَ نَمِ الْ دْ واغْ دْ تُشاهِ (٣)وجاهِ ــةِ بُــوتِ بِآيَ نكَ ــهُ يف العَ ً نَصُّ ــدَ هُ

ةُ  دايَ هِ تَأيتِ  واآلنَ  فِيقٍ  تَوْ ةُ  دايَ هِ تِلْكَ  لَكِن   ، دايَة  اهلِ دَ  عْ بَ إال  وا  دُ جاهَ ما  ُم  أَهنَّ مَع 
دةِ . ةُ الثّانِيَةُ بَعدَ املُجاهَ دايَ هِ اهلِ ذِ هَ يبِ ، فَ تحٍ لِلغَ فَ شفٍ وَ كَ

امّ  لَ فَ ؟  دايةٍ  هِ بِال  ونَ  دُ اهِ جيُ يْفَ  كَ إِال  وَ وا،  دُ جاهَ ا  هبِ  ، فِيقِ التَّوْ دايةُ  هِ ىلَ  األُوْ ةُ  دايَ اهلِ

ةٌ إِىلَ  نا إِشارَ هوَ هُ هِ، وَ ريِ ن غَ ى فِيه مِ بقَ و ما يَ هُ بِ وَ هَ ن الذَّ بُ اخلالِصُ ، والتِّرب : مِ هَ و الذَّ يز : هُ برِ (١) اإلِ
لَّت  حَ يثُ اضمَ الئِقِ األكوانِ ، حَ عَ ضِ األجسامِ ، وَ وارِ ن عَ فِنيَ عَ ئِكَ العارِ رِ أُولَ واهِ لُّصِ جَ ختَ

نه . بُ مِ رِّ قَ ما يُ ريِ اهللا وَ بٌ يفِ غَ ال أَرَ ظٌّ وَ م حَ بقَ هلَ ملَ يَ ُم وَ ُم واختِياراهتُ نِيَت إِراداهتُ فَ م وَ ظُوظُهُ حُ
ها : طلَعُ ينِ مَ دَ مامِ العَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (٢) األبياتُ مِ
ة لَ ــــيمُ  املـواصَ بَّت نَسِ انفِصالْهَ ال  وَ اتِّصالٍ  بِال 

ها : طلَعُ ادِ مَ دّ مامِ احلَ ةٍ لِإلِ يدَ ن قَصِ (٣) البَيتُ مِ
ِيَّتِي حتَ يقِ  قِ العَ جلِريانِ  ثتُ  بَّتِبَعَ نيَ هَ با حِ يحَ الصَّ ها رِ عتُ أَودَ وَ

رّ املنظُوم» ص ١٥١ . اُنظُر «الدُّ
ي (t s r q p )  [العنكبوت:٦٩] . واآليَة هِ
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ن  مِ اها  إِيّ م  طِيكُ أُعْ اآلنَ   ، ثانِيَةً  ةً  دايَ هِ هِ  ذِ هَ وا  ذُ خُ  : اهللا  قالَ  فِيقِ  التَّوْ ةِ  ِدايَ هبِ وا  دُ جاهَ
نْده  يْبِيَّةُ عِ وداتُ الغَ هُ بِحَ املشْ تَّى تُصْ يانِ ، حَ فِ والعَ شْ ةُ الكَ دايَ ي هِ هِ ، وَ َ أَكربَ عٍ أَعىلَ وَ نَوْ
فَ الغِطاءُ  شِ يلِ بنْ أَيبِ طالِب : «لَوْ كُ نا عَ يِّدُ ام قالَ سَ ولُ كَ قُ يَ نيْ وَ أْيَ عَ ها رَ دُ هَ أَنَّه يَشْ كَ

ذا . كَ هَ »(١) وَ يناً قِ دْتُ يَ دَ ما ازْ
ةٌ ،  ثِريَ جائِبُ كَ جائِبَه ، لَه عَ ينا عَ رِ راتِبَه ويُ نا مَ عُ فَ رْ لْبِ ، اهللا يَ ودَ القَ جُ م سُ اكُ إِيّ قنا وَ رزُ فاهللا يَ

نيَ . مِ مُ األَكرَ نا.. إِنَّه أَكرَ نْدَ ِّ ما عِ ه لِرشَ نْدَ َ ما عِ ريْ نا خَ مُ رِ ةٌ ، فاهللاُ ال حيَ ظِيمَ هلُم فِيهِ أَحوالٌ عَ وَ

ن اسمِ اهللا األَعظَم .  عَ
يامنِ  اإلِ إِىلَ  بِكَ  جُّ  زُ تَ تِي  الَّ تَعاىلَ  قِّ  لِلحَ واجلَاللِ  ةِ  ظَمَ العَ إِدراكُ  وَ  هُ  : ي  يِّدِ سَ فَقالَ 
نْك  مِ لِكُ  مْ يَ ي  الَّذِ لَيكَ  عَ ا  هبِ الغالِبِ  ورِ  عُ الشُّ إِىلَ  ةً  إِضافَ  ، نيِ  واليَقِ ا  هبِ يقِ  والتَّصدِ

ا . قِ هبِ قُّ إِىلَ التَّحَ قِها وَ وْ مَّ إِىلَ ذَ رَ ثُ املشاعِ
ىلَ  نكَ عَ جُ مِ ْرُ وَ االسمُ األَعظَم ؛ ألَنَّه إِنَّام خيَ هُ هِ احلالِ أَيُّ اسمٍ خاطَبتَه بِهِ فَ ذِ ي هَ فَفِ
هِ  نُوزِ ن كُ تِحُ لَكَ مِ تَنْفَ لِكَ االسمِ ، فَ ن أَرسارِ ذَ نالُ مِ حالٍ أَعظَم ، فَهوَ اسمٌ أعظَمُ ، تَ
ِ واتِّساعِ  رِ كِربَ دْ عىلَ قَ اللُه ، وَ لَّ جَ ةِ لَه جَ ظَمَ ن ذَوقِ تِلكَ العَ يهِ مِ لَكَ إِلَ لِيقُ بِام أَوصَ ما يَ

ذا . كَ هَ واه وَ لِّ ما سِ ن كُ يلِ عَ أيتِ التَّخَ ك يَ ندَ ةِ عِ ظَمَ العَ
ى  بْقَ تَ واها، وَ والِ إِىلَ ما سِ وساتِ إِىلَ املعاينِ إِىلَ األَحْ سُ بْذِ املحْ ن نَ تَقِي مِ رْ لِكَ تَ دَ ذَ عْ بَ وَ
ر أَنَّ أسامءَ اهللا  كَ بّاغ(٢) ذَ يزِ الدَّ زِ بْد العَ يْخُ عَ أْنٍ ، والشَّ لِّ شَ دِ يفِ كُ صْ ه بِالقَ دُ رِّ فَ دِ تُ رْ ا لِلفَ دً رْ فَ

ة» . وعَ ة يفِ األخبارِ املوضُ (١) اُنظُر كِتاب «األرسار املرفُوعَ
أهل  األرشافِ  كبار  ن  ومِ  ، الكِبارِ  فِ  وُّ التَّصَ جالِ  رِ ن  مِ  ، بّاغ  الدَّ ودٍ  سعُ مَ بن  يزِ  زِ العَ بدُ  عَ و  هُ  (٢)

نَة ١١٣٢هـ . ا سَ يفِّ هبِ تُوُ لِدَ بِفاس ١٠٩٥هـ ، وَ البيت، وُ

اسم اهللا األعظم
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. تَجاباً سْ ا مُ عاءُ هبِ ونُ الدُّ يَكُ ورُ ألَسامءٍ ، وَ ونُ الظُّهُ نَةٍ يَكُ لِّ سَ ي كُ رُ ، فَفِ ظاهِ احلُسنَى هلا مَ

نا  يِّدُ يْه سَ لَ أَ عَ رَ ينَام قَ لَّم حِ يهِ وسَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ِّ بُكاءِ النَّبِي صَ  عن رسِ
 _ ^ ] \ [ Z Y X W) : َلَ اهللا تَعاىل وْ ودٍ قَ عُ سْ بْدُ اهللا بنُ مَ عَ

` b a )  [النساء:٤١].

نْه  ى مِ شَ ال أَخْ يَةِ اهللا ، وَ شْ نْ خَ وا : مِ لِكَ فَقالَ ىلَ ذَ لمِ عَ لَّمُ أَهلُ العِ تَكَ ي  : يَ يِّدِ فَقالَ سَ
تَبِ  قِ اخلَالئِقِ يفِ أَعىلَ الرُّ ن فَوْ يدُ مِ هِ و الشَّ نُه هُ وْ كَ ريمٍ ، وَ قامُ تَكْ نا مَ هللا لكِنِ املقامُ هُ
و  ي هُ ةِ الَّذِ ىلَ األُمَّ يدُ عَ هِ و الشَّ ونُه هُ كَ يبٌ ، وَ جِ ةُ اهللا ، أَمرٌ عَ هادَ تِهِ إِال شَ هادَ قَ شَ ما فَوْ
َذا  هبِ وَ طاءِ  العَ َذا  هبِ ه  ورِ ُ رسُ ن  مِ إِال  ه  بُكاؤُ كانَ  ما   ، حَ  رَ الفَ عِي  تَدْ سْ يَ أَمرٌ  ا  أهنِ بِشَ هتَمٌّ  مُ
نْها  لُ مِ نْزِ يُ َ وَ نيْ عُ العَ طاءِ اهللا يُدمِ حُ بِعَ رَ تَعاىلَ فِيهِ ، والفَ بْحانَه وَ ه اهللاُ سُ ي أَقامَ املقامِ الَّذِ

عَ البايلِ . مْ الدَّ

بَسَ ةِ عَ ورَ لَّم يف سُ يهِ وسَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ تابِ احلقِّ لِنَبِيِّه صَ ِّ عِ ن رسِ  عَ
ريُ أُويلِ األَلبابِ  تابِ ، فَجاءَ غَ ةِ العِ ورَ ن اهللا لِنَبِيِّه يفِ صُ نُّناً مِ َ ي  : جاءَت حتَ يِّدِ فَقالَ سَ
ما  ىلَ  عَ ي  فَهِ تاباً  عِ هلَذا  لَّم  وسَ وآلِهِ  يْه  لَ عَ اهللاُ  صىلَّ  النَّبِيِّ  يَةُ  تَسمِ ا  أَمّ  . تاباً  عِ فَظَنُّوها 
لَيه إِذا أَتَى  نِّنِ عَ تَحَ ولَ لِلمُ قُ بَةِ بَنيَ األَحبابِ أَن يَ لُوكُ املخاطَ ي سُ هِ يهِ اآلدابُ وَ تَضِ قْ تَ
يهِ  تَضِ قْ تَ ام  كَ م  هِ ضِ لِبَعْ األَحبابِ  طابُ  خِ ذا  هَ  ، بتَنِي  أَدَّ  : ةِ  ورَ الصُّ هِ  ذِ هَ يفِ  بِاحلَنانِ  لَه 

لُومٌ .  عْ بَّةِ مَ هوَ بَنيَ األَحِ ومُ ، وَ هُ الفُ

رس بكاء النبي  
حينام قرأ 

عليه سيدنا 
عبداهللا بن مسعود 

قول اهللا تعاىل: 
 Y X W)

 ] \ [ Z
 ` _ ^

  (b a

رس عتاب احلق 
لنبيه  يف 
سورة عبس
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رآنِ ؟ مِ يفِ القُ هْ عفِ الفَ لَّص مِن ضُ ـتَخَ يفَ نَ  كَ

ةُ الباطِنِ  ورَ دُ رِ ، أَو كُ بُّ ةُ التَّدَ بَبُه إِال قِلَّ آنِ ما سَ رْ مِ يفِ القُ هْ عفُ الفَ ا ضَ ي  : أَمّ يِّدِ فَقالَ سَ
. عانِيهِ تِحُ لَه مَ نفَ رآنَ .. تَ رَ القُ بَّ دَ تَ نُوبِ وَ رِ الذُّ دَ ن كَ فَّى مِ إِذا تَصَ نُوبِ ، فَ بِالذُّ

كيف نـتخلص 
من ضعف 
الفهم يف 
القرآن؟
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الفهرس

٥نبذة خمترصة عن صاحب األنفاس 
٩املقدمة 

١٣الباب األول : مدخل واستفتاح لفقه الدعوة ورشف القيام هبا 
١٥يف عاملية رسالة احلبيب صىل اهللا عليه وسلم

١٦فيام يتعلق بمعاين خصوصية النسبة إىل رسالة احلبيب 
١٧يف شأن  ارتباط جمالس املؤمنني بجلسات نبيهم املصطفى 

١٨من معاين «الواحدية» و«اإلحاطة»
١٩فيام يتعلق باملخاطبة والتذكري

٢٠يف جلسة مع طلبة كتاب «املنهاج» عند اإلمام املهاجر إىل اهللا أمحد بن عيسى
٢٥فضل احلق علينا بتوفيقه لنا لسامع التذكري به

٢٦ربط التذكري بنيات الصاحلني
٢٧معاين النيابة

٢٩التناجي بني الناس وما يرتتب عليه
٣١املبدأ وأمهيته يف توضيح الطريق

٣٤معاين تكليف اهللا لعباده
٣٥خطر التكاسل والتواين يف خدمة الرسالة 
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٣٦دعوة األنبياء عهود بني العباد واملعبود
٣٨مهمة الداعي يف احلياة
٣٩اتصال سند الدعوة

٣٩مفهوم العيد
٣٩رس القرب يف استشعار االهتامم باألمة

٤٠ثمرة االهتامم باألمة
٤٠مهام يلزم التحقق هبا

٤١نية اخلدمة والتعلق برس الصاحلني
٤٤خماطبا طالبه املتخرجني من دار املصطفى

٤٩يف صفات الصادق يف محل الدعوة
٥١مستحثا اهلمم والعزائم

٥٣معرفة عظمة اهللا تثمر معرفة حق الدعوة
٥٤رضورة املشاهبة ألحوال الصحب الكرام

٥٥يف التفاين لتبليغ أمر اخلالق
٥٥ما ينبغي أن يبذل اجلهد فيه للناس

٥٦أقسام العهد
٦٠يف التسابق يف ميدان الدعوة

٦٣املواعيد التي وعد احلق هبا أحبابه
٦٤يف مظاهر عظمة الرسالة

٦٥التهيؤ للوفاء بالعهود يظهر معاين نداء األذان
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٦٦ثمرة مقابلة األرواح
٧٠صور األعامل وروحها

٧٢حقيقة العالج
٧٤التوكل عىل اهللا

٧٤منبها إىل بعض الضوابط يف العمل الدعوي
الباب الثاين : عاملـيـة الدعوة وقواعد السعة ، واالتساع يف الفهم 

واملعاملة واخلطاب 
٧٧

٧٩الشعور بوحدتنا مع األمة
٧٩بيان مالمح عاملية هذه الدعوة

٨٢يف معاين السعة وأمهيتها يف الفهم لشؤون الدعوة والتعامل مع اآلخرين 
٨٢الدعوة موجهة لكل مؤمن

٨٤أمور حيتاجها الدعاة مع اخللق
٨٤ضبط املشاعر حول تعظيم الطريقة

٨٧يف معاين السعة
٨٨موضحا جانبا من معاين السعة

٩٠فيام يتعلق بمعاين السعة عند النظر إىل مناهج اآلخرين
٩١التخلق بالسعة

٩٢خماطبا القائمني بمجاالت اخلدمة هلذه الدعوة
٩٤إعطاء كل ذي حق حقه

٩٤االتصال بأهل اخلري والثناء عليهم
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٩٦أمهية الصلة وتوسيع العالقة باآلخرين
٩٧األقربون أوىل باملعروف

٩٨رس االجتامع
٩٩الدعوة بلسان الرشيعة العامة

١٠٠يف شأن االرتباط باملشايخ والتعظيم هلم
١٠٠اصطباغ اخلطاب بالقرآن والسنة
١٠١يف بيان ما تتمم به أمور الدعوة

١٠١حني طلبت منه وصية لإلخوان املرتبطني به يف اخلارج
١٠٢يف توسيع املدارك وتنمية القدرات

١٠٣توكيل املسؤوليات للمتأهلني
١٠٤أمهية املراسالت

١٠٧الباب الثالث : اهلمة والعزيمة بداية االنطالق لفقه الدعوة واالرتباط باهللا 
١٠٩تعميق معاين الرتقي والسمو

١١٠يف تزكية النفس
١١١يف توسيع معنى الرجاء يف اهللا سبحانه وتعاىل

١١٣يف التهيؤ للرتقي واالنتفاع
١١٣يف االستزادة من األوصاف احلسنة

١١٤يف معاين اإلقبال والتسليم
١١٥مستحثا منا اهلمة والعزيمة

١١٦يف كيفية حتقيق األوصاف يف الناس



( ٣٤٣ )

الباب الرابع : اجلدية : ضوابطها وأمهيـتها يف حياة الداعي والسالك 
وأمهية السكينة والوقار 

١١٩

١٢١موضحا معاين اجلندية وصفات أصحاهبا
١٢٣اجلدية يف شؤون الدعوة

١٢٤مكانة املنتمي لطريقة الدعوة
فيام يتعلق بشأن بعض املالحظات التي الحظها سيدي أثناء القيام باخلدمة هلذه 

الدعوة مع العاملني يف دار املصطفى
١٢٦

١٣٠أمهية السكينة يف حياة الداعي
١٣٢أمهية التحيل بالسكينة والوقار يف شؤوننا املختلفة

١٣٢فيام يتعلق بشأن السكينة والوقار
١٣٣فيام يتعلق بصدق الوجهة التي تظهر من خالل الثبات ومظاهر السكينة والوقار

١٣٧مشريا إىل بعض قواعد هذا املسلك
١٣٧القصد أن تواصلوا األعامل بقوة

١٣٧ثمرة اإلقدام مع االستسالم
١٣٨يف تنزيل املوعظة عىل أرض الواقع
١٣٨يف فهم بعض قواعد العمل الدعوي

١٤٢يف شأن مراعاة حاجة األمة امللحة ملهامت الدين
١٤٥الباب اخلامس : املحبـة يف اهللا : آداهبا وآثارها عىل الدعوة والدعاة

١٤٧إن صحت املحبة صحت املساحمة
١٤٧رعاية حق األخوة يف اهللا



( ٣٤٤ )

١٤٨التآخي سلم لتقريب اخللق
١٥٠فيام يتعلق بشأن التسامح بني اإلخوان خماطبا بعض طالبه

١٥١يف واجبات األخوة يف اهللا
١٥٢فيام يتعلق بحقوق األخوة يف اهللا

١٥٣فيام يتعلق بشؤون املحبة واألخوة الصادقة
١٥٦حول كيفية حتصيل اإليامن الكامل

١٥٧يف نرش الرمحة بني املسلمني
١٥٨يف ما حيجز الداعية عن االنتفاع

١٥٨النرص جينى بأرباب األلفة
١٥٨يف املجاهدة وتصفية الباطن

الباب السادس : أسس وقواعد االحرتام اخلاص والعام وقاعدة يف 
التعامل مع املستقبليات والـمرائي 

١٦١

١٦٣يف معاين االحرتام
١٦٤ضوابط يف االحرتام اخلاص

١٦٥يف شأن قواعد االحرتام واألدب مع اخللق
١٦٧ضوابط االحرتام العام

١٦٨خماطبا مجيع إخواننا املنتمني هلذه الدعوة
١٧٧يف شأن معاين االحرتام

١٧٧ترمجة التواضع باب لتقريب الناس
١٨٢من كالمه يف مصىل أهل الكساء بدار املصطفى بعد ختم القرآن



( ٣٤٥ )

١٨٦فيام يتعلق بقواعد املحبة واالحرتام
١٨٩الوفاء بالبيعة

١٩٠خماطبا بعض تالمذته ومريديه
١٩١ميزان يف الفرح بالشيوخ
١٩١قواعد اخلالفة والتجديد

١٩٢فيام يتعلق باحلوادث املستقبلية
الباب السابع : حسن الظن وسعة املشهد ، قاعدة البد منها لصحة 

املعاملة مع اهللا 
١٩٥

١٩٧معنى «واحدية الفاعل»
١٩٨فيام يتعلق بحسن الظن باآلخرين

٢٠١الكتامن يف قضاء احلوائج
٢٠١فيام يتعلق بحسن الظن وتوسيع املشاهد يف من حوالينا من اإلخوان

٢٠٤يف كيفية التعامل مع خمتلف مراتب الناس
الباب الثامن : ضوابط يف التعامل مع الكفار ومنهجنا يف الفهم وعدم 

االنبهار ملا يأيت من قبلهم 
٢٠٧

٢٠٩قواعد يف مواجهة الكفار
٢١٠رضورة ارتكاز التوجيهات الربانية يف بواطن القائمني بالدعوة

٢١١حتقيق شعار «اهللا أكرب»
٢١٤ضوابط االنبهار

٢١٤واصفا بعض أحوال جمتمعات الكفار
٢١٧يف شأن الثقة باهللا



( ٣٤٦ )

٢١٩الباب التاسع : ضوابط يف التعامل مع املعرتض والتفكـري يف مجع األمة
(b a ` _) ٢١٩يف منهج

٢١٩يف خطر ما حيدثه البعض من تفريق يف صفوف األمة
٢٢٠السمو عن البرشيات
٢٢١الثقة يف أمر البالغ

٢٢١معنى الوحدة بني الناس
٢٢٣يف رضورة مجع كلمة املسلمني انطالقا من حكمة اجتامعهم يف احلج األكـرب 

الباب العارش: معان سامية يف قواعد السري إىل اهللا وتزكية النفس وكالم 
يف احلقائق والذوق

٢٢٧

٢٢٩يف شأن إدراك الوجه الباطن للدعوة وثمرته
٢٣٠فيام يتعلق باتصال هذه الدعوة برس الشهادتني

٢٣٣اإلقبال عىل اهللا ال يقبل الرشكة
٢٣٤يف مظاهر حقائق التوحيد

٢٣٨يف شأن املحبة هللا
٢٣٩يف شأن املحبة

٢٤٠يف ثمرات هيبة احلق إذا استقرت يف القلب
٢٤١العلم يف امليزان الرباين

٢٤٣قوة التعلق باألكوان وآفته
٢٤٥العامل األسمى والعامل األصفى وأول اإلدراك
٢٤٨يف معاين تفريغ القلب عن كل ما سو اهللا



( ٣٤٧ )

٢٥١ترمجة الشوق إىل اهللا
٢٥١يف ذكر بعض قواطع الطريق

٢٥٤االستعداد لتلقي املعاين
٢٥٥الطمع يف صاحب احلكم املطلق

٢٥٧فيام يتعلق بصدق اإلقبال ونفي االلتفات لغري احلق سبحانه وتعاىل
٢٥٨األنس باهللا

٢٥٩ثمرة احلفاظ عىل شهود احلق تعاىل
٢٥٩إفراد القصد هللا تعاىل

٢٦٠يف شأن قصد الوصول إىل اهللا من خالل أعاملنا
٢٦٠يف معاين تقويم املعاملة مع اهللا

٢٦١يف شأن قاعدة التبـري من احلول والقوة
٢٦١فيام يتعلق بشأن االرتباط برجال اإلرث من خلفاء احلبيب 

٢٦٢يف شأن االرتباط والصلة باملشايخ
٢٦٤األصل يف األعامل الصلة بسلسلة النبوة

٢٦٤ثمرة جمالسة األولياء ومعرفتهم
٢٦٥طلب الرتقي باألخذ بأسبابه

٢٦٥مظهرا معنى االفتقار هللا
٢٦٧االعتقاد يف الشيوخ

٢٦٧يف شأن التخلية
٢٦٩منة اهللا بقبول أهل التقصري يف ميدان اخلدمة



( ٣٤٨ )

٢٧١الثبات عىل مبدأ السابقني
٢٧٣نتيجة انحطاط املسلمني

٢٧٤يف شأن الصدق والتعلق به
٢٧٤خدمة كل صاحب مقام يف مقامه

٢٧٦خماطبا املرتبطني من العاملني يف ميدان الدعوة
٢٧٦يف شأن ضابط اجلمع بني احلرص والتسليم

٢٧٧يف شأن ضوابط الكتم واإلفصاح
٢٧٩يف شأن حمبة اهللا للسرت وآثاره عىل العبد

٢٨٠فيام يتعلق بشأن احلديث عن األحوال واملقامات واخلوض فيها
٢٨١يف شأن اخلوض يف املقامات واألحوال

٢٨٢يف شأن لسان احلال
٢٨٣يف شأن معرفة اإلنسان بنفسه

٢٨٤يف معنى العبودية
٢٨٥حتسني املشهد
٢٨٥أسباب اهلزيمة

٢٨٥فيام يتعلق بشأن إظهار بعض أعامل الدعوة
٢٨٦مشريا إىل خفايا من حظوظ النفس

٢٨٧يف شأن أمهية التزكية
٢٨٨يف شأن خطر اهلـو عىل اإلنسان

٢٨٩يف شأن اختالف الناس يف تسـيري أهوائهم



( ٣٤٩ )

٢٩١ذم الكرب وما يرتتب عليه من آفات
٢٩٢ثمرة آداب النوم واليقظة

٢٩٣مصدر املصائب
٢٩٣معنى اخلطاب

٢٩٤االتصال باهللا بالتطهر من الذنوب
٢٩٤االتصال باجلناب النبوي

٢٩٤يف شأن الربكة
٢٩٥يف شأن رضورة حتقق صفة البذل عند القائمني بالدعوة

٢٩٦يف شأن الذكر هللا تعاىل
٢٩٦مفتقرا هللا سبحانه وتعاىل

٢٩٧االرتباط باملنهج ال باألشخاص
(× Ö Õ Ô Ó) : ٢٩٨متحدثاً عن معــنى قوله تعاىلَ

الباب احلادي عرش: معان راقية بلسان احلال والذوق يف حقيقة املحبة 
للحبيب ملسو هيلع هللا ىلص وحقيقة الشوق

٣٠١

٣٠٣يف شأن املحبة وحياة املحبني
٣٠٤يف معاين الولع والشوق للحبيب 

٣٠٤يف أثناء حديثه عن حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص واللقاء به
٣٠٦يف أثناء حديثه عن عظمة احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص وعن عظمة العطاء الرباين الذي خبأه احلق تعاىل له

٣٠٩الباب الثاين عرش: تساؤالت يف فقه الدعوة
٣١١يف شأن األسئلة التي قد تـرد يف بعض املجالس عن الفرق املختلفة



( ٣٥٠ )

٣١١كيف نجلب الناس ونقرهبم ونقنعهم بام عندنا ؟
٣١٢هل النكت أسلوب من أساليب الدعوة ؟

كيف نتعامل مع األهل الذين قد يأمروننا بفعل املعايص ونحن نعيش معهم ؟ وما 
هو ميزان حمبتهم واحرتامهم ؟

٣١٢

٣١٢عن حكم جمالسة أهل املعايص والذنوب.
٣١٤كيف نتعامل مع أهل املعايص ؟

٣١٤يف شأن احلواجز واحلواجب التي يف الناس 
٣١٧الباب الثالث عرش: تساؤالت يف معامل السلوك وتزكية النفس

٣١٩كيف نخلص أنفسنا من الصفات الذميمة مثل الكرب واألنانية واحلسد والرياء ؟
٣٢٠كيف نتخلص من العجب ؟

٣٢١كيف نتعامل مع اخلواطـر من النفس والشيطان ؟
٣٢٢عن عالج التكاسل عن السنن واألوراد وغريها  ؟ 

٣٢٢  كيف نتحقق بالتوبة ؟
٣٢٣كيف نخرج هذا العامل الذي نعيش فيه من قلوبنا مع أننا يف نفس الوقت نعيش فيه؟

٣٢٤كيف حتصل اللذة يف العبادة ؟
٣٢٥  عن شأن اخلـشوع يف الصالة  .
٣٢٦ماذا يستشعر الذاكر عند الذكر ؟

٣٢٦كيف يتم ثبات العبد عىل منهج االستقامة حتى يكون يف إمداد وترق دائم ؟
٣٢٧كيف نصل إىل مقام اليقني؟

٣٢٨ما معنى ورود بعض املشاعر الطـيبة يف بعض األحوال ثم غياهبا ؟



( ٣٥١ )

٣٢٨عن االرتباط باملشايخ ؟
٣٢٩كيف نشاهد الشيوخ الذين بيننا وبينهم ارتباط ؟

٣٣٠عن النـية التي ينبغي أن نستحرضها حينام نسمع كالم أهل الصدق مع اهللا 
٣٣٠  أهيام أفضل شهود اجلامل أم شهود اجلالل؟   

٣٣٠  كيف تكون حمبـة الذات ؟
٣٣٢  عن معنى سجود القلب. 

٣٣٥عن اسم اهللا األعظم .
عن رس بكاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينام قرأ عليه سيدنا عبد اهللا بن مسعود قول اهللا تعاىل: 

(b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W)
٣٣٦

٣٣٦عن رس عتاب احلق لنبيه صىل اهللا عليه وسلم يف سورة عبس 
٣٣٧كيف نـتخلص من ضعف الفهم يف القرآن ؟

 



( ٣٥٢ )


